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Wykaz skrótów

AB
ABD

–
–

ABL

–

AfO
AJBA
AJSL
ANET

–
–
–
–

ANRW

–

ARM
ARW
AT
ATS
BA
BagM
BASOR
BDB

–
–
–
–
–
–
–
–

BE

–

Bib
BiOr
BKAT

–
–
–

BM

–

Anchor Bible
The Anchor Bible Dictionary, red. D. Freedman, vol. I-VI, New
York 1992
R.F. Harper, Assyrian and Babylonian Letters Belonging to the
Kouyunjik Collections of the British Museum, vol. I-V, Chicago
19772
„Archiv für Orientforschung”
„Australian Journal of Biblical Archaeology”
„The American Journal of Semitic Languages”
The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, red.
J.B. Pritchard, Princeton 19693
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, red. J. Vogt, H. Temporini, W. Haase, vol. I-, Berlin–New York 1972Archives royales de Mari
„Archiv für Religionswissenschaft”
„Biblical Archaeologist”
„Baghdader Mitteilungen”
„Bulletin of the American Schools of Oriental Research”
F. Brown (red.), The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Boston 1996
Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Series A:
Cuneiform Texts
„Biblica”
„Bibliotheca Orientalis”
Biblischer Kommentar. Altes Testament, red. M. Noth, S. Herrmann,
vol. I-, Neukirchen 1960British Museum
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BO
BSc
BT
BV
BWANT
BZAW

–
–
–
–
–
–

CAD

–

CBQ
CT
DACL

–
–
–

DDD

–

EA
EAEHL

–
–

ExT
HALAT

–
–

HUCA
ICC
IDB

–
–
–

ILB.PT
–
JANER
–
JANES
–
JAOS
–
JBL
–
JHS
–
JNES
–
JQR
–
JRA Suppl. –
JRS
–
JSJ
–
JSNT
–
JSOT
–
JSOTSup –
JSS
–
KAT
–
KB
–

„Bibliotheca Sacra”
Biblia Tysiąclecia
Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament
Beihefte zur „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft und
die Kunde der älteren Kirche”, Giessen 1923-1934, Berlin 1936The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of
Chicago, red. I.J. Gelb [i in.], vol. A-, Chicago 1956„Catholic Biblical Quarterly”
Cuneiform Texts from Babylonian Tablets
Dictionnaire d’archéologie chrétienne et liturgie, vol. I-XV, red.
F. Cabrol, H. Leclerq, Paris 1903-1953.
Dictionary of Deities and Demons in the Bible, red. K. van der Toron, B. Becking, P. van der Horst, Leiden 19992
W.L. Moran, The Amarna Letters, Baltimore 1992
Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, red.
M. Avi-Yonah, vol. I-IV, Jerusalem 1975
„The Expository Times”
L. Koehler, W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon
zum Alten Testament, t. I-VI, Leiden 1967-19953
„Hebrew Union College Annual”
International Critical Commentary
The Interpreter’s Dictionary of the Bible, red. G. Buttrick, vol. I-IV,
Nashville–New York 1991
„Journal of Ancient Near Eastern Religions”
„Journal of the Ancient Near Eastern Society”
„Journal of the American Oriental Society”
„Journal of Biblical Literature”
„Journal of Hellenic Studies”
„Journal of Near Eastern Studies”
„Jewish Quarterly Review”
„Journal of Roman Studies”
„Journal of Study of Judaism”
„Journal for the Study of the New Testament”
„Journal for the Study of the Old Testament”
„Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series”
„Journal of Semitic Studies”
Kommentar zum Alten Testament
L. Koehler, W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon on
the Old Testament, vol. I-III, Leiden 1994

STAROŻYTNA PALESTYNA

Wykaz skrótów

KTU

–

KZ
–
LHB/OTS –
LSJ
–
MC
–
MDAI(Athen)
MSS
–
NAC
–
NBD
–
NCBC
–
NEAEHL –
OBO
OIP
OLA
OrNS
OTL
PEFQS
PEQ
PG
PŚST
RB
RE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

RÉS
RIMA 2

–
–

RIMA 3

–

RIMB 2

–

RLA

–

RT
RTChAT

–
–

M. Dietrich, O. Loretz, J. Sanmartín, The Cuneiform Alphabetic
Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places. (KTU: second,
enlarged edition), (Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas
und Mesopotamiens 8), Münster 1995
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H.G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, A Greek-English Lexicon. With a
Revised Supplement, Oxford 1996
–
„Münchener Studien zur Sprachwissenschaft”
New Bible Dictionary, red. J. Douglas, Leicester 19872
The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy
Land, red. E. Stern, A. Lewinson-Gilboa, J. Aviram, vol. I-IV, Jerusalem–New York 1993
Orbis Biblicus et Orientalis
Oriental Institute Publications
Orientalia Lovaniensia Analecta
Orientalia New Series
Old Testament Library
Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement
„Palestine Exploration Quarterly”
Patrologia Graeca
Pismo Święte Starego Testamentu, t. I-III, Poznań 1991-1993
„Revue Biblique”
Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, red. J.J.
Herzog, A. Hauck, Bd. I-XXIV, Graz 1969-19713
Répertoire d’épigraphie sémitique, vol. I-VIII, Paris 1900-1968
A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC
(1114-859 BC), (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian
Periods 2), Toronto 1991
A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC
II (858-745 BC), (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian
Periods 3), Toronto 1996
G. Frame, Rulers of Babylonia From the Second Dynasty of Isin to
the End of Assyrian Domination (1157-612 BC), (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Babylonian Periods 2), Toronto 1995
Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie,
red. E. Ebeling, B. Meissner [i in.], Bd. I-, Berlin 1932„Roczniki Teologiczne”
„Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej”
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SAA I

–

SB
ScE
SJOT
SOTSMS
SubB
TAPA
THAT

–
–
–
–
–
–
–

TOTC
TWAT

–
–

UF
VAB
VT
VTSupp
WBC
ZAW
ZDPV

–
–
–
–
–
–
–

S. Parpola, The Correspondence of Sargon II. Part I. Letters from
Assyria and the West, (State Archives of Assyria I), Helsinki 1987
Brescia
„Scandinavian Journal of the Old Testament”
Society for Old Testament Study. Monograph Series
Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, red. E. Jenni,
C. Westermann, Bd. I-II, München–Zürich 1971-1976
Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G.J. Botterweck, H. Ringgren, Bd. I-X, Stuttgart 1970-2000
Ugarit-Forschungen
Vorderasiatische Bibliothek
„Vetus Testamentum”
„Vetus Testamentum Supplements”
Word Biblical Commentary
„Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft”
„Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins”
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Wprowadzenie

Przed Czytelnikiem leży wybór referatów wygłoszonych pod koniec
września 2007 roku w jakże uroczych i gościnnych wnętrzach pałacu nieborowskiego. Jako organizatorzy poprosiliśmy uczestników o powiązanie ich
wykładów ze specyficznym położeniem Palestyny, leżącej na skrzyżowaniu
starożytnych szlaków ze Wschodu na Zachód. Nie chodzi tu przy tym tylko o te fizyczne szlaki, którymi transportowano towary czy zwierzęta, ale
też o drogi, którymi wędrowała ludzka myśl, utwory literackie czy inspiracje
w sztuce. Wszak to przez Syro-Palestynę stykała się z Grecją, a później z Rzymem, reszta Orientu. Stąd wypływały statki z towarami na Zachód. Przez te
tereny przechodziły także karawany podążające na Wschód. Jednak w przypadku Palestyny istnieje również inny, oczywisty powód, dla którego teren
ten stał się punktem łączącym Wschód z Zachodem. Jest to przecież obszar,
na którym powstał judaizm, przy całej swej wyjątkowości, bez wątpienia bardzo głęboko zakorzeniony w kulturze Wschodu. Zarazem jest to także teren,
gdzie narodziło się chrześcijaństwo – religia, która z biegiem czasu zdominowała Zachód. Nie sposób więc nie zauważyć, że Palestyna łączy Wschód
z Zachodem również w sferze religii. Należy tu jednak zaznaczyć, że same
pojęcia Wschodu i Zachodu mogą być nader wieloznaczne. Współcześnie
Zachód wiąże się zwykle z Europą Zachodnią bądź z Ameryką, jednak w starożytności znaczenie takiego określenia było zmienne i zależało od kultury,
która go używała. Dla Rzymian Zachodem była Hiszpania i to wszystko, co
znajdowało się za Słupami Herkulesa. Z kolei dla Greków już sama Italia była
Zachodem. Dla mieszkańców Syrii Zachodem były tereny zamieszkałe przez
Greków, a dla Mezopotamii termin „Zachód” łączył się z Syro-Kanaanem.
Oczywiście, tę podróż możemy odbyć także w drugą stronę, przypatrując się
terminowi „Wschód”. Jednak dla naszych potrzeb przyjmijmy perspektywę
tytułowej Palestyny i, biorąc ją za punkt odniesienia (niczym na dawnych
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mapach, gdzie Jerozolima jest w centrum świata), rozpatrujmy to, co leży na
Wschodzie, i to, co na Zachodzie.
Z powyższych uwag wynika różnorodność przedstawianych referatów.
Inne bowiem elementy będą istotne dla scharakteryzowania Palestyny – owego „skrzyżowania cywilizacji” – dla archeologów, inne dla filologów, na jeszcze inne położą nacisk historycy, a co innego z kolei wyda się istotne biblistom. Ta wielość spojrzeń przypomina nieco układanie mozaiki. Można by
rzec, że każdy z nas ma swoją specjalność, swój rodzaj kamieni i wie, w którym miejscu przyszłego obrazu winny one leżeć. Jednak, pracując samotnie,
choćby najsumienniej, nigdy nie zobaczymy całej mozaiki. Dopiero zerkając
przez ramię kolegów, układających ich własne kamienie, i biorąc pod uwagę
także cudzy dorobek, możemy dostrzec piękno całego obrazu. Aby ów obraz
był bardziej czytelny, referaty zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza
z nich dotyczy kontaktów Palestyny ze Wschodem, druga zaś z Zachodem.

Wschód
Pierwszym z kamieni tworzących mozaikę jest referat prof. Stefana Zawadzkiego. Można by rzec, że jest to rama dla przyszłego obrazu Palestyny,
gdyż prof. Zawadzki zabiera nas w podróż do środkowej Mezopotamii, ukazując ten teren jako łącznik pomiędzy Międzyrzeczem a Zachodem. Otrzymujemy więc obraz nie samej Palestyny, lecz terenów, które pełniły nieco
podobną funkcję dla kontaktów między Babilonią i Asyrią a zachodnią częścią Bliskiego Wschodu. Daje to nam materiał porównawczy, z którym będzie
można zestawić dane dotyczące Palestyny.
Następny artykuł, autorstwa prof. Edwarda Lipińskiego, prowadzi nas
z kolei na szlak wiodący z południa na zachód, z dalekiej Arabii na palestyńskie wybrzeża Morza Śródziemnego. Ukazuje on jak żywe były kontakty
pomiędzy południową Arabią a wybrzeżem palestyńskim (najczęściej Gazą),
a także z dalszymi rejonami Syrii i Mezopotamii. Wystarczy wspomnieć
teksty z okresu neoasyryjskiego, mówiące o karawanach kupców arabskich
w środkowej Mezopotamii. Aby tam dotrzeć, musiały one wędrować przez
Zajordanię. Autor analizę kontaktów południowej Arabii z Palestyną rozpoczyna już od około XIV-XIII wieku, a kończy u progu okresu hellenistycznego.
Kolejny element naszej mozaiki doskonale ukazuje pewną względność
tytułowych kierunków świata. Otóż dr Stefan Nowicki, analizując znany
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biblijny rytuał wypędzenia kozła na pustynię, odwołuje się do paralelnych
przykładów z sąsiednich cywilizacji. Znaleźć więc w tym artykule możemy
Wschód, reprezentowany przez mezopotamskie rytuały namburbi, ale pojawi
się także kierunek północny, gdy autor opisywać będzie rytuały pochodzące
z Anatolii czy też z Syrii. Ta wielorakość kierunków wpływów, zapożyczeń
czy tylko paraleli ukazuje dobrze umiejscowienie Palestyny na skrzyżowaniu
różnorakich szlaków.
Następny z kamieni naszej układanki także dotyczy wpływów religijnych. Dr Andrzej Mrozek ukazuje nam wewnątrzhebrajski konflikt pomiędzy
czcicielami Baala i Jahwe. Korzenie pierwszego boga wyrastają z tradycji
Syro-Kanaanu, Jahwe zaś ma charakter ekskluzywnie hebrajski. Widać więc,
jak wśród Izraelitów ścierają się różne wpływy i koncepcje religijne. Najciekawszy jest w tym jednak sposób opisu całego sporu. Mamy bowiem do czynienia raczej z topicznym opisaniem konfliktu przez deuteronomistę aniżeli
z dokładną historyczną relacją.
Wagę kontaktów Izraela/Palestyny z Fenicją podkreśla w swym artykule
dr Tomasz Waliszewski. Tym razem jednak autor referatu opiera się na badaniach archeologicznych, śledząc dane kultury materialnej. Podkreśla przy
tym nader kłopotliwą z punktu widzenia badań archeologicznych sytuację
terenów pogranicza współczesnego Izraela i Libanu, wynikającą z wciąż napiętych stosunków politycznych.
Kolejny z referatów poświęcony jest fenomenowi, jakim jest (był?) targumizm. Mamy zatem przykład wpływów Wschodu w postaci języka aramejskiego, wypierającego język hebrajski. Ks. dr Marek Baraniak analizuje targum Pieśni nad Pieśniami, starając się określić fazy powstawania kolejnych
redakcji. Jako wniosek autor postuluje dogłębne zainteresowanie się literaturą
targumiczną, zwykle dotychczas niedocenianą wobec głównego nacisku położonego na hebrajski tekst biblijny.
Ostatni artykuł z części poświęconej Wschodowi łączy starożytność
i współczesność. Dr Maciej Tomal analizuje dwie wersje opowieści o Ahikarze. Pierwsza z nich to aramejski tekst spisany na papirusie w V wieku
przed Chr. na egipskiej Elefantynie. Druga natomiast to nagrana niedawno
opowieść ostatniego mówiącego po aramejsku mieszkańca wioski Mlahso
na południu Turcji. Obie wersje dzieli więc dwa i pół tysiąca lat, a mimo to
podstawowe elementy pozostają wspólne. Warto pamiętać, że sama opowieść
powstała w Mezopotamii zapewne wiek wcześniej niż wersja elefantyńska,
zachowane są także wczesnochrześcijańskie wersje syryjskie, a o Ahikarze
wspomina także biblijna Księga Tobiasza. Ukazuje to, jak starożytne „bestsellery” wędrowały po Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim, jak długo
potrafiły trwać w kulturze.
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Zachód
Kolejnym kamykiem z naszej mozaiki jest referat dr. Michała Bieniady.
W tym wypadku dosłownie musimy pochylić się nad kamieniami, jako że
tematem artykułu są nader ciekawe pozostałości pałacu ze środkowej epoki
brązu w Tel Kabri w Galilei Zachodniej. W pałacu tym, bez wątpienia kananejskim, zachowały się jednak pozostałości fresków, nawiązujących swą
formą do fresków minojskich. Tym razem więc wyruszyliśmy w podróż na
Zachód.
W tym też kierunku prowadzi nas dr Łukasz Niesiołowski-Spanò, który bada kontakty mieszkańców Wschodu z Grekami. Wskazuje przy tym, że
obok powszechnie znanych związków grecko-fenickich należy także zwrócić uwagę na wcześniejsze kontakty grecko-filistyńskie. Wiązać się one mają
z (wciąż hipotetyczną, choć prawdopodobną) tezą o greckim, a przynajmniej
egejskim pochodzeniu Filistynów. Być może to właśnie te kontakty zaowocowały przejęciem przez Greków alfabetu ze Wschodu, jednak wcześniej aniżeli przyjmowany zwykle wiek VIII.
Kwestię kontaktów grecko-wschodnich bada także dr Rafał Rosół. Punktem wyjścia jest zbieżność dwóch terminów: hebrajskiego liškāh oraz greckiego léschē, oznaczających pomieszczenie związane z kultem. Autor uważa, że
mamy tu do czynienia z greckim zapożyczeniem z Orientu, najpewniej za
pośrednictwem Fenicjan. Być może wiąże się to z sugerowanym wschodnim
pochodzeniem kultu Apollona.
Kolejny artykuł doskonale ukazuje, jak żmudne układanie mozaiki
z drobnych kamyków stopniowo daje nam jednak pełny obraz. Otóż referat dr.
Mariusza Burdajewicza poświęcony jest Gazie, miastu, które pojawiło się już
poprzednio w artykule prof. Lipińskiego. O ile jednak tam nacisk położony
był na kontakty z Arabią w okresie przed Aleksandrem Wielkim, o tyle tym
razem większość referatu poświęcona jest Gazie – chciałoby się rzec – okcydentalizowanej, a więc miastu z okresu grecko-rzymskiego i bizantyjskiego.
Gaza w tym czasie staje się stopniowo typowym miastem kultury klasycznej,
ze słynnymi szkołami retorów, znanymi igrzyskami czy świątyniami bóstw
znanych nam z greckiego panteonu (choć pod interpretatio graeca kryją się
często bóstwa wschodnie). Wreszcie w początkach V wieku Gaza stała się
miastem chrześcijańskim, kulturowo zwracając się w stronę Zachodu, by po
podboju arabskim zwrócić się z powrotem ku Wschodowi.
Nieco podobną tematykę porusza referat prof. Jolanty Młynarczyk poświęcony Seforis (Diocezarei) w Galilei. Tym razem mamy do czynienia
z miastem wyłącznie hellenistycznym, ponieważ założonym dopiero za pa-
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nowania Seleukidów. Autorka omawiając pozostałości archeologiczne, wiąże
je z pogańskimi, chrześcijańskimi bądź żydowskimi mieszkańcami. Co ciekawe, grupy te stylem nie różniły się zbyt mocno. Zdobiły swe mieszkania i budowle użyteczności publicznej podobnymi mozaikami, wznosiły też budowle
o podobnej formie architektonicznej. Wynika to z przejęcia tradycji hellenistycznych przez mieszkańców Wschodu, niezależnie od ich wyznania.
W artykule dr. Lecha Trzcionkowskiego czytelnik odnajdzie kolejne
miejsce w Palestynie, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem. Autor analizuje
bowiem tradycje o pobycie Wespazjana na górze Karmel, znanej jako miejsce
kultu choćby ze Starego Testamentu. Autorzy klasyczni (Tacyt i Swetoniusz)
piszą, że właśnie tam Wespazjan miał dowiedzieć się o czekającej go władzy
cesarskiej. Już samo wydarzenie ukazuje nam pewien kosmopolityzm ówczesnego świata (o panowaniu w Rzymie można się dowiedzieć, będąc w Palestynie!). Kolejne związki Wschodu z Zachodem ukazują się przy analizie
bóstwa czczonego na górze Karmel (Hadad-Baal-Zeus-Jupiter) oraz rytuału
przepowiadającego przyszłość, jakim była hepatoskopia – technika wspólna
zarówno dla Bliskiego Wschodu, jak i dla kultury klasycznej.
Tak oto ukończyliśmy układanie naszych kamyków. W skali całej mozaiki wiedzy o starożytnej Palestynie to – rzecz jasna – niewiele. Zresztą mozaika ta ciągle nie jest jeszcze gotowa i czeka na wiele kolejnych – nam ciągle
nieznanych – elementów. Mamy jednak nadzieję, że choćby kilka szczegółów
przyszłego obrazu w wyniku lektury przedstawionych referatów czytelnik
dostrzeże jaśniej i wyraźniej.
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Od redakcji

Przedstawiana szanownym Czytelnikom publikacja jest wynikiem
drugiego spotkania różnych środowisk naukowych zajmujących się starożytną Palestyną/Izraelem. Pierwsze sympozjum odbyło się w roku 2006 w Kazimierzu Dolnym i współorganizowane było przez Katedrę Historii Starożytnej
KUL, Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa UAM oraz Zakład Historii Starożytnej UW. Tematem owego spotkania było napięcie pomiędzy tym, co własne, a tym, co obce w starożytnym Izraelu. Problematyka
kolejnego spotkania wypływała z żywych dyskusji poprzedniej konferencji
i kontynuowała w jakiejś mierze podjętą już tematykę. Stąd tytuł: „Starożytna Palestyna – między Wschodem a Zachodem”. Sympozjum odbyło się
w dniach 26-28 września 2007 roku w Nieborowie. Organizatorami były tym
razem Katedra Historii Starożytnej KUL oraz Zakład Historii Starożytnej
UW, korzystające ze wsparcia finansowego swych macierzystych Instytutów,
których władzom należą się w tym miejscu szczere podziękowania.
Zamiarem inicjatorów konferencji było zorganizowanie spotkania, podczas którego mogliby dyskutować przedstawiciele różnych specjalności naukowych. Stąd wśród uczestników znaleźć można zarówno historyków, jak
i biblistów, archeologów i orientalistów. Wydaje się, że wobec daleko idącej
specjalizacji wymienionych nauk dopiero połączenie wysiłków ich przedstawicieli daje możliwość w miarę pełnego spojrzenia na interesujący nas
temat. Tu właśnie należy dodać kilka słów o samym temacie nieborowskiej
konferencji. Otóż słowo „Palestyna” użyte zostało jako termin geograficzny,
niesugerujący jakichkolwiek wniosków natury historycznej, a tym bardziej
politycznej (o co, niestety, łatwo wobec trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego). Wskazuje zresztą na to tytuł poprzedniej, kazimierskiej konferencji: „Zachować tożsamość: starożytny Izrael w obliczu obcych religii
i kultur”. Organizatorzy starają się w ten sposób przejść ponad aktualnymi
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podziałami, zajmując się badaniami starożytności sine ira et studio. Intencją
naszą było także doprowadzenie do spotkania osób reprezentujących nie tylko różne nauki, lecz także różne ośrodki naukowe. Chcielibyśmy bowiem,
by konferencje nasze, choć organizowane w stosunkowo niewielkim gronie,
zawsze oddawały różnorodność polskiej nauki.
Organizatorzy, publikując wygłoszone referaty, mają nadzieję, że w następnych latach spotkają się z szanownymi czytelnikami po raz kolejny. Dlatego też przyjęto założenie, że publikacje nasze stanowić będą serię wydawniczą, a książka niniejsza jest drugim tomem owej serii zatytułowanej „Studia
Historico-Biblica”. Podobnie jak w tomie zawierającym referaty z konferencji w Kazimierzu, tak też i tutaj redaktorzy jedynie w minimalnym stopniu
ingerowali w tekst referatów. Ujednolicono aparat naukowy, dodano wykaz
skrótów, jednak pozostawiono wszelkie indywidualne cechy, takie jak choćby
sposoby transliteracji, nazewnictwo itp. Mamy jednak nadzieję, że owa różnorodność formalna, wynikająca często z różnych warsztatów przedstawicieli
poszczególnych nauk, będzie dla czytelnika raczej inspiracją i zachętą do dalszych badań aniżeli utrudnieniem.
Maciej Münnich
Łukasz Niesiołowski-Spanò
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Stefan Zawadzki

Środkowy Eufrat w I tys. przed Chr.
jako pośrednik w kontaktach gospodarczych
Mezopotamii z Zachodem

Na kształt stosunków społeczno-politycznych w I tysiącleciu przed Chr.
ogromny wpływ wywarło przesunięcie się wielkich mas ludności aramejskiej z Zachodu ku Mezopotamii, choć – jak sugerują nowsze badania – na
wschodnich obszarach północnej Mezopotamii nie oznaczało to całkowitej
likwidacji dawnych struktur asyryjskich1. O nowej sytuacji nad środkowym
Eufratem po raz pierwszy mowa jest w inskrypcjach Tiglatpilesara I (1111-1077 przed Chr.). Jedynym terytorium aramejskim nad środkowym Eufratem, które wymienione jest tam jako miejsce interwencji Asyryjczyków,
jest kraj Suhi. Wprawdzie dwa niemal jednobrzmiące teksty2 wspominają
1

2

Zdaniem H. Kühne, The Assyrians on the Middle Euphrates and the Habur, w: M. Liverani (wyd.), Neo-Assyrian Geography, Roma 1995, 69-85, pl. I-II (zwłaszcza 72 nn.),
wbrew dotychczasowym poglądom, na tym obszarze nie nastąpiła całkowita utrata wpływów asyryjskich, lecz tylko ich rozluźnienie aż do IX w., kiedy to Asyryjczycy ponownie
podjęli działania w celu odzyskania pełnej kontroli nad tymi ziemiami. Kühne uzasadnia swój pogląd tym, że na wielu terytoriach nad Haburem przetrwały lokalne dynastie,
odwołujące się do tradycji asyryjskiej. Utrzymanie się nad Haburem dawnych dynastii
nie dowodzi bynajmniej utrzymania jakiejś formy zależności od Asyrii, ale raczej tego,
że tam, gdzie istniały poprzednio silne struktury, a aramejscy przybysze nie stworzyli
silnych struktur plemiennych (jak w części zachodniej), możliwe było utrzymanie się
owych lokalnych dynastii, umiejętnie koegzystujących z nową ludnością. To samo obserwujemy na terytorium środkowego Eufratu, gdzie władcy Suhi i Mari z VII w. wywodzą
swój rodowód od brata Hammurabiego (RIMB 2,291 (SO1002.1:3), 295 (SO1002.2:3),
319 (SO 1002.11:13) oraz 283 (SO 1011.2), 284 (SO 1001.3), gdzie genealogia jest silnie
uszkodzona, ale można zakładać, że wzmiankowano tego samego przodka Tunamissha,
syna Hammurabiego.
RIMA 2,43 (AO 87.4): i-na ger-ri-ia an-ni-im-ma a-na KUR su-hi lu-ú al-lik URU
Sa-pi-ra-ta šá MURUB4 ÍD pu-rat-te 42-a-di URU hi-im-da-ni URU.MEŠ-ni gab-ba šá
KUR su-hi lu ak-šud šal-la-su-nu lu áš-lu-ul 43DINGIR.MEŠ-ni-šu-nu ma-du-te ù NÍG.
GA.MEŠ-šu-nu lu áš-šá-a a-na URU-ia lu ub-la – „On this campaign of mine I marched
to land Suhu. I conquered from the city Sapiratu, an island in Euphrates, as far as the
city Hindānu (Himdānu), all the cities of land Suhu. I took prisoners from them, car-
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o Hindānu (dokładniej mieście Hindānu), ale tylko jako punkcie orientacyjnym, wskazującym na to, iż mniej więcej na wysokości tego miasta po
przeciwnej, lewej stronie rzeki biegła północna granica terytorium Suhi. Inskrypcje Tiglatpilesara I nie wymieniają w ogóle Laqe, terytorium konfederacji plemiennej, graniczącego z Suhi i rozciągającego się na północy nieco
powyżej ujścia rzeki Habur do Eufratu. Fakt, iż inskrypcje te sytuują północną granicę Suhi na wysokości miasta Hindanu, a więc w punkcie, gdzie
w świetle późniejszych tekstów graniczyły ze sobą Laqe i Suhi, pozwala
stwierdzić, iż podział geograficzny terytorium środkowego Eufratu między
trzy wielkie wspólnoty – z wyznaczeniem zajmowanych przez nie stref – był
już ostatecznie rozstrzygnięty3. Fakt, iż obie inskrypcje wzmiankujące o Hindanu wykluczają ,by to terytorium było celem asyryjskiego ataku, pozwala
wnioskować, iż albo Asyryjczycy zdali sobie sprawę z tego, iż nie dysponują realnymi możliwościami rozciągnięcia swej władzy na terytorium po
prawej stronie rzeki, gdzie leżało Hindanu, albo działania na innych odcinku
zachodniej granicy uznawali za ważniejsze dla przyszłości kraju. Osobiście
wydaje mi się, iż ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Warto
w tym kontekście wspomnieć o ustaleniach J.N. Postgate, który wskazał na
tekst, na podstawie którego sformułował – jak się wydaje – trafny wniosek,
że w czasach Tiglatpilesara I Asyria utraciła kontrolę nad obszarem między
Eufratem i Balihem4. Z pewnością utrzymanie terytorium na łuku Eufratu
miało dla przyszłości Asyrii o wiele większe znaczenie, niż rozciągnięcie
kontroli nad zachodnim brzegiem środkowego Eufratu. Skłania do refleksji
wspomniany już brak wzmianki o Laqe. Można to interpretować jako wyraz
słabości mieszkających tam Aramejczyków, uznających zależność od Asyryjczyków w momencie wyprawy Tiglatpilesara, lub raczej jako przemilczenie
przez Asyryjczyków rezygnacji z prób podboju terytorium. W każdym razie

3

4
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ried off their numerous gods and their property, (and) brought (them) to my city Aššur”.
Por. RIMA 2,53-54 (AO 87.10): [i-n]a ger-ri-ia an-ni-ma a-na KUR su-hi lu al-lik
iš-tu URU Sa-bi-ri-te 42[šá MU]RUB4 ÍD pu-rat-te URU.MEŠ-ni šá GÌR am-ma-a-te
43
[adi URU he]-en-da-na lu ak-šud UN.MEŠ-šu-nu as-su-[ha] 44[DINGIR.MEŠ-n]i-šu-nu
[lu] áš-ša-a a-na URU-ia da-šur ub-la, – „On this campaign of mine I marched to land
Suhu. I conquered from the city Sabiritu, an island in the Euphrates, the cities on this
bank and the far bank [as far as the city H]indānu. I uprooted their people, carried off
their [gods], (and) brought (all of) them to my city A¡sur”.
Inną interpretację geografii tego obszaru na podstawie zacytowanych fragmentów daje
P.-E. Dion, Les Araméens du Moyen-Euphrate au VIIIe siècle à la lumièr des Inscriptions
des maîtres de Suhu et Mari, w: J.A. Emerton (red.), Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, 14th, Paris, 19-24 July 1992, (VTSupp 61),
Leiden 1995, 55, przyp. 13.
J.N. Postgate (rec.), Kh.Nashef, Die Orts- und Gewässernamen der mittelbabylonischen
und mittelassyrischen Zeit, Wiesbaden 1982, AfO 22(1985), 95-101.
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należy odrzucić odbycie wyprawy wojennej, podczas której „w ciągu jednego
dnia [Tiglatpilesar I] splądrował całe terytorium naprzeciw [ina tarsi] kraju
Suhi do Karkemisz w kraju Hatti”. Na czysto propagandowy charakter relacji
wskazuje zarówno brak wzmianki o Laqe, jak i symboliczny czas trwania
wyprawy ograniczony do jednego dnia. Warto podkreślić, iż rejon środkowego Eufratu był celem tylko jednej, dziewiątej wyprawy Tiglatpilesara I.
Wspomniane walki o utrzymanie terytoriów na linii łuku Eufratu i ich ostateczna utrata sugerują, iż wyprawa nie doprowadziła do trwałego opanowania
terytorium środkowego Eufratu (nie tylko Hindanu, które było całkowicie
poza zasięgiem wpływów asyryjskich, ale także Suhi i Laqe znalazły się poza
strefą wpływów asyryjskich już w czasach Tiglatpilesara I) albo zwierzchnictwo asyryjskie miało czysto nominalny charakter.
Próbę odzyskania wpływów podjął dopiero Adad-nirari II (911-891)5.
Nie ma potrzeby powtarzania wcześniejszych ustaleń, warto natomiast zatrzymać się na geografii walk i wyprowadzić z tego faktu nieco ogólniejszy
wniosek. Atak na rejon środkowego Eufratu datuje się na rok 894, w którym
Asyryjczycy podjęli dwie wyprawy, jedną z użyciem mniejszych sił przeciw
Kumme i Habhu, to znaczy w rejon górnego biegu Tygrysu, oraz drugą na
zachód, podczas której dotarli aż do Guzanu, ośrodka Bit Bahiani, położonym nad najbardziej zachodnim dopływem rzeki Habur. Stąd armia asyryjska podążyła na południe i, operując raz na prawym, raz na lewym brzegu
Haburu i Eufratu, otrzymała trybut (namurtu) z ƒu-ú-ri-ih na terytorium Bit
Halupe, dalej od Alu-ša-mHāranu, dalej od Mudadi z miasta Sirqu, położonego w stosunku do poprzedniego „na drugim brzegu Eufratu” (to znaczy po
jego prawej, zachodniej stronie) i na koniec z terytorium Hindanu, o którym
wiemy, iż w całości leżało po zachodniej stronie rzeki. Warto zwrócić uwagę,
iż kronikarze – autorzy inskrypcji Adad-nirari II i Tukulti-Ninurty II (890884) – nie mówią wyraźnie o przekroczeniu rzeki przez wojsko. W tym celu
w późniejszych tekstach używano czasownika ebēru. Tu ten cel osiągano,
wskazując, że miejscowość leżała „na drugim (a więc zachodnim brzegu) Eufratu”. Uczeni różnią się w interpretacji lokalizacji mniejszych miejscowości,
5

21

Szczegółowa analiza marszruty armii asyryjskiej w czasie wyprawy Adad-nirani, a potem
Tukulti-Ninurty II zob. H. Kühne, Zur Rekonstruktion der Feldzüge Adad-nīrārī II., Tukulti-Ninurta II. und Aššurna‚irpal II im Hābūr-Gebiet, BagM 11(1980), 64 nn.; E. Lipiński, The Aramaeans. Their Ancient History, Culture, Religion, (OLA 100), Leuven
2000, 77-108; E. Lipiński, Szkice z dziejów aramejskich, Poznań 2000, 45-57 (z kilku
innymi propozycjami lokalizacji miejscowości wymienionych w relacjach tego króla
oraz Tukulti-Ninurty II i Aszurnasirpala II); M.G. Masetti-Rouault, Cultures Locales du
Moyen-Euphrate. Modèles et Événements IIe-IerMill. Av. J.-C., (Subartu 8), Tournhout
2001, 118-127.
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gdy brak określenia lokalizacji. Atlas helsiński6 lokalizuje Nagiate, Aqarabanu
i Arbatu – wymienione w marszrucie armii Tukulti-Ninurty – po Hindanu po
zachodniej stronie rzeki; brak tamże lokalizacji Supru wymienionej między
Aqarabanu i Arbatu. Interpretacja prof. Lipińskiego jest w istocie odmienna.
Biorąc pod uwagę etymologię, lokalizuje on Nagiate na wyspie7, pozostałe trzy, tj. Aqarbanu, Supru i Arbatu, na wschodnim (lewym) brzegu rzeki8.
Punktem odniesienia jest, jak się wydaje, informacja, iż kolejna miejscowość
– Sirqu, identyfikowana z Terqą, leżała „na drugim (a więc zachodnim) brzegu Eufratu”. O ile można wątpić, czy także Aqarbanu i Supru można lokalizować na wschodnim brzegu Eufratu, o tyle taka lokalizacja Arbatu wydaje
się nieunikniona, gdyż w przeciwnym razie wskazana lokalizacja Sirqu „na
drugim (a więc zachodnim) brzegu Eufratu” nie miałaby punktu odniesienia.
Wątpliwości budzi także kwestia Haranu wymienionego trzykrotnie, po raz
pierwszy w inskrypcji Adad-nirari II, w formie Alu-ša-mHarani9, skąd asyryjski król otrzymuje trybut, przy czym z tekstu wynika, że obszar ten leżał naprzeciw położonego na drugim brzegu Sirqu10. W inskrypcji Tukulti-Ninurty
Haranu, Laqejczyk jest płatnikiem trybutu z miasta Arbatu, po czym asyryjski
król udaje się do Sirqu, które leży „na drugi brzeg Eufratu”11. Podczas pobytu
w Sirqu król otrzymuje trybut Haranu Laqejczyka. Powstaje pytanie, czy ten
drugi Haranu winien być identyfikowany z pierwszym i czy trybut złożony
w Sirqu nie jest uzupełnieniem wcześniej złożonego trybutu. H. Kühne rozpoznał w Alu-ša-mHarani nazwę geograficzną, którą lokalizuje nad Haburem,
na terytorium Bit-Halupe12. Lipiński łączy trybut Haranu Laqejczyka (druga wzmianka w inskrypcji Tukulti-Ninurty II), z Alu-ša-mHarani z inskrypcji
Adad-nirari II i lokalizuje je nie nad Haburem, ale na wschód od Eufratu, nieco na północ od Sirqu13. Lokalizacja ta wydaje się trafna, problemem jest, że
Lipiński odróżnia Alu-ša-Harani i Haranu Laqejczyka od Arbate14, podczas
6
7
8
9
10

11
12
13
14
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S. Parpola, M. Porter (red.), The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian
Period, Helsinki 2001, 9-10 (mapa ogólna i mapy szczegółowe).
Lipiński, The Aramaeans, 94.
Tamże, 95-96.
RIMA 2, 153 (AO 99.2:115).
Warto zacytować cały fragment tekstu RIMA 2, 153 (AO 99.2:115-116): „Pomaszerowałem do kraju Laqe do miasta S’urih, [które] Baratara, człowiek z [Bīt]-Halupe dzierży,
otrzymałem od niego trybut i daninę. Udałem się do Alu-sza-Harrani, otrzymałem trybut i daninę. Udałem się do miasta Sirqu [Terqa], które leży po drugiej stronie Eufratu
[i] które Mudadu, Laqejczyk dzierży, otrzymałem [od niego] trybut i daninę”.
RIMA 2, 176 (AO 100.5:95).
Kühne, Zur Rekonstruktion, 67 n.
Lipiński, The Aramaeans, 93.
Tamże, przyp. 99. Moja interpretacja jest więc zgodna z poglądem W. Schramma, Die Annalen des assyrischen Königs Tukulti-Ninurta II. (890-884 v. Chr.), BiOr 27(1970), 160.
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gdy inskrypcja Adad-nirari II i inskrypcja Tukulti-Ninurty II wyraźnie wiążą
z Sirqu nie tylko Alu-ša-mHarani i z Haranu Laqejczyka, lecz także Haranu
Laqejczyka z miasta Arbatu. Zarówno z Alu-ša-mHarani, jak i z Arbatu asyryjscy królowie przeszli na drugi, zachodni brzeg Eufratu wprost do Sirqu.
Mało prawdopodobne jest zatem odróżnienie Haranu, Laqejczyka z miasta
Arbatu, od Haranu Laqejczyka z ostatniej wzmianki. Założenie, iż skryba nie
zadbałby o podkreślenie, że chodzi o dwóch różnych ludzi (tym bardziej że
w obu Haranu jest nazwany Laqejczykiem), wydaje się nieprawdopodobne.
W koncepcji Kühne brak uzasadnienia, dlaczego mieszkańcy Alu-ša-Harani
wysyłaliby pospiesznie trybut do idącej od południa armii asyryjskiej Tukulti
-Ninurty II, gdy ta dopiero docierała do Sirqu, a zatem jeszcze przed atakiem
na ich terytorium.
Niejasne jest także, kto i kiedy ustaliłby jego wysokość, skoro Asyryjczyków dzieliły od przewidywanej lokalizacji Alu-ša-mHarani jeszcze dwa
dni drogi15. Sądzę, iż we wszystkich trzech wzmiankach chodzi o ten sam obszar. Różnice wynikają prawdopodobnie z faktu, iż skryba spisujący relację
Adad-nirariego nie bardzo orientował się w geografii obszaru (Asyryjczycy
powrócili na ten teren po upływie około 100 lat), przy czym zastosował typowe dla obszarów aramejskich wskazywanie na położenie terytorium przez
odwołanie się do imienia lokalnego przywódcy16. Dwie wzmianki o Haranu
w roczniku Tukulti-Ninurty II sugerują, że najpierw zapłacił tylko cześć trybutu z obszarów o intensywnej hodowli, po czym zobowiązał się dopłacić
resztę z dochodów z wymiany handlowej17.
Znaczenie gospodarcze obszaru nad środkowym Eufratem wynika najpełniej z analizy informacji zawartych w inskrypcjach królewskich. Pod tym
względem szczególne znaczenie ma relacja z wyprawy Tukulti-Ninurty II
z 885 roku, ponieważ – w przeciwieństwie do późniejszych relacji – cechuje
ją rzadko spotykana rzeczowość. Pisarz skrupulatnie wylicza jakość i ilość
zapłaconego Asyrii trybutu.

15
16
17
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Kühne, Zur Rekonstruktion, 67-68.
Nie było zatem, jak sadzę, osady Ālu-ša-Harānu, właściwy przekład to „miasto (pod władzą) Harraniego”.
Dodatkowym argumentem za taką lokalizacją jest zróżnicowanie trybutu w zależności od
położenia po prawej lub lewej stronie Eufratu (zob. niżej).
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I.	Trybut z wyprawy Tukulti-Ninurty II z roku 885
Ilu-ibni, gubernator Suhi

3 talenty srebra, 20 min złota, mebel nēmattu
z kości słoniowej otrzymany w Anat (miasto
na wyspie) skrzynie z kości słoniowej, 18 sztab
cyny, 40 nóg do mebli z drewna musukkannu,
łoże z drewna musukkannu, kadź19 do kąpieli z brązu, 6 tac20 z drewna musukkannu, szaty
lniane, wielobarwne i purpurowe szaty z wełny,
woły, owce, chleb (i) piwo21

Amme-alaba, Hindanu
(zachodni brzeg Eufratu)

10 min złota liqtu, 10 min srebra, 2 talenty cyny,
1 talent mirry, 60 [...] z brązu, 10 min pasty antymonowej, 8 min mineralnego antymonu, 30
dromaderów, 50 wołów, 30 osłów, 14 kaczek,
200 owiec, chleb, piwo, słoma, karma (dla
zwierząt)22

Terytorium Laqe:
rejon łąk koło Aqarabanu
od Mudadi, Laqejczyka

200 owiec, 30 wołów, jęczmień, słoma, chleb,
piwo23

rejon Supru
od Hamatejczyków
i Laqejczyków

200 owiec, 50 wołów, chleb, piwo, jęczmień,
słoma24

rejon Arbatu
od Haranu Laqejczyka

200 owiec, 30 wołów, chleb, piwo, jęczmień,
słoma25

z rejonu miasta Sirqu
Mudadi

3 miny złota, 7 min oczyszczonego srebra, [x]
talentów cyny, 40 wielkich naczyń z brązu, 1 ta-

18

19
20
21
22
23
24
25
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Pewien rodzaj mebla do siedzenia, bez oparcia, zbliżony kształtem do sofy. Nieco inny
przekład proponuje CAD P, 438b: „three talents of silver, and twenty minas of gold (for)
a divan of ivory”.
Lub głęboka misa, w której można się zanurzyć podczas kąpieli.
Taki przekład słowa pašsūru daje Grayson, RIMA 2,175, ale można je przetłumaczyć
także jako „stół” lub „stół ofiarny”.
RIMA 2, 174-175 (AO 100.5:68-72).
RIMA 2, 175 (AO 100.5:76-79).
RIMA 2, 175 (AO 100.5:85).
RIMA 2, 176 (AO 100.5:86-87).
RIMA 2, 176 (AO 100.5:88).
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(zachodni brzeg Eufratu)

lent mirry, [x] setek owiec, [x] setek 40 wołów,
20 osłów, 20 ptaków, chleb, piwo, jęczmień, słoma, karma (dla zwierząt)26

W Sirqu odbiór
dodatkowego trybutu
od Haranu Laqejczyka

3 miny złota, 10 min srebra, 30 naczyń z brązu,
6 talentów cyny, 500 owiec, 100+[x] wołów, 20
osłów, chleb,

Całkowity trybut Haranu:

3 miny złota, 10 min srebra, 30 naczyń z brązu,
6 talentów cyny, 130+x wołów, 500 owiec, 20
osłów, chleb, piwo, jęczmień, słoma27

25

Wielkość i jakość trybutu wyjaśnia przyczyny zainteresowania władców
odradzającej się Asyrii tym obszarem, bogatym w dobra niezwykle pożądane
na asyryjskim dworze i niezbędne dla odbudowy asyryjskiej gospodarki. Trybut rozpada się na dwie odrębne części: na produkty rolno-hodowlane wytworzone na miejscu i na towary, które śmiało można określić jako dobra luksusowe, pochodzące z całą pewnością z importu. W pierwszej grupie wymienia
się bydło, owce, niekiedy osły, a nawet kaczki, produkty rolne nieprzetworzone (jęczmień) oraz przetworzone: chleb i piwo oraz produkt uboczny, jakim
była słoma i pasza dla zwierząt. W daninie Amme-laby z Hindanu znajdujemy wyjątkowo dromadery, które mogą pochodzić z miejscowej hodowli albo
od pasterzy z pobliskich stepów. W grupie produktów luksusowych mamy
srebro, złoto, wyroby z kości słoniowej, cynę, brąz i wyroby z brązu, wyroby
z drewna musukkannu, mirrę i na koniec szaty lniane i szaty z wełny, wielokolorowe lub w kolorze purpurowym. Z punktu widzenia wartości produkty
i wyroby miejscowe to niewielki procent wartości produktów importowanych. Można to wyliczyć, przyjmując cenę owcy na około 2 szekle, co przy
trybucie 200 owiec daje 400 szekli, czyli niecałe 7 min srebra. Cena bydła
wahała się w VI wieku w Babilonii od 10 do 15 szekli. W sumie całość trybutu w postaci zwierząt hodowlanych wynosiła nie więcej niż 10 min srebra,
co daje owe kilka procent wartości produktów importowanych. Inne produkty, takie jak chleb, piwo i pasza (kisūtu), z pewnością były przeznaczone na
zaspokojenie bieżących potrzeb przebywających na danym terenie żołnierzy
oraz na karmę dla zwierząt przeprowadzanych do Asyrii. Istotny jest fakt,
że trybut Mudadiego z Aqarabanu, rejonu Supru, oraz Haranu, Laqejczyka
z Arbatu, składał się wyłącznie z produktów miejscowych. Centra te lokalizowane są przez większość badaczy na lewym brzegu Eufratu, z czego wynika,
7
2

26
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RIMA 2, 176 (AO 100.5:90-92).
RIMA 2, 176 (AO 100.5:93-94).
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że w czasie panowania Tukulti-Ninurty II trybut w produktach rolniczych
dostarczały te terytoria, które leżały na wschodnim (lewym) brzegu rzeki. Te
wspólnoty, których terytoria zlokalizowane były na prawym lub po obu stronach rzeki (Hindanu, Suhi), płaciły trybut częściowo w produktach miejscowych, ale przede wszystkim w produktach importowanych. Na tej podstawie,
jeśli zidentyfikujemy Haranu, Laqejczyka z Arbatu, z Haranu, Laqejczykiem,
to trzeba zaakceptować ideę, że pod jego władzą znajdowało się jakieś terytorium, przynajmniej faktoria, na zachodnim brzegu rzeki28.
Obserwacja ta czyni zrozumiały fakt, dlaczego Tukulti-Ninurta II postanowił opanować terytoria po zachodniej, prawej stronie rzeki. Jeśli Asyryjczycy chcieli przechwycić kontrolę i przejąć część luksusowych produktów
docierających nad środkowy Eufrat w ramach handlu, pobranych tym razem
w ramach trybutu, a później z pewnością w ramach regularnej daniny lub
podatku, konieczne było opanowanie prawego brzegu rzeki. Sens takich działań jawi się wyraźnie, gdy przyjrzymy się ówczesnym szlakom handlowym.
Posłużmy się wspomnianą mapą wydaną w Helsinkach. Najkrótsza trasa z terytorium Palestyny wiodła z Tadmor, a następnie przez pustynię do Hindanu,
stąd dalej na południe do Babilonii. Dwa inne, bardziej na północ położone
szlaki, prowadziły z Hamat i Aleppo, oba ku dolnej części łuku Eufratu, skąd
na południe, także cały czas po zachodnim brzegu Eufratu, łącząc się u ujścia
Haburu ze szlakiem haburskim (z i ku Asyrii) i dalej ku Hindanu ze szlakiem
tadmorskim (palestyńskim). Sytuacja jest klarowna. Jeśli Asyryjczycy chcieli
zapewnić sobie napływ produktów luksusowych i przejąć część dochodów
z handlu z Arabią, Palestyną, Fenicją, Azją Mniejszą, a przez nie z Egiptem,
stanęli wobec konieczności narzucenia zamieszkującym tu plemionom aramejskim swojego zwierzchnictwa, nie dążąc, przynajmniej na razie, do zastąpienia miejscowych szejków swoimi reprezentantami. Żaden z władców
czy lokalnych szejków nie został usunięty. Asyryjczycy przynajmniej w tym
momencie, nie zamierzali – jak się wydaje – reorganizować i tworzyć własnych struktur z własnymi ludźmi. Prawdopodobnym celem wyprawy TukultiNinurty II mogła być także – oprócz wspomnianych przyczyn gospodarczych
– próba demonstracji, iż Asyryjczycy mogą nawet zaakceptować wpływy Hamat korzystne z punktu widzenia rozwoju handlu, o ile Hamatejczycy, osiągający istotne wpływy w lokalnych strukturach, pogodzą się z koniecznością
28
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Według H. Kühne, Zur historischen Geographie am Unteren Hābūr. Vorläufige Bericht
über eine archäologische Geländebegehung, AfO 25(1975-1977), 254, w drugiej połowie
II tysiąclecia nad dolnym Haburem „verteilen sich die Siedlungsstätten regelmässiger
auf beiden Ufer”. Podobny układ osadniczy mógł zaistnieć przynajmniej gdzieniegdzie
w I tysiącleciu także na terytorium nad środkowym Eufratem po osiedleniu się tam Aramejczyków.
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współdziałania z Asyryjczykami29. Z inskrypcji Tukulti-Ninurty II wynika
dość jasno, że celem Asyryjczyków było przejęcie części dochodów z handlu
dalekosiężnego, ale jego realizacją mieli się zająć pozostawieni na swych pozycjach lokalni władcy.
Jak wpłynęły te działania Tukulti-Ninurty na rozwój ekonomiczny obszaru nad środkowym Eufratem? Armia asyryjska pojawiła się ponownie nad
środkowym Eufratem w czasach panowania Aszurnasirpala II (883-859)30.
Z punktu widzenia interpretacji danych dotyczących trybutu możliwości interpretacyjne są uboższe, ponieważ roczniki podają tylko rodzaj trybutu, nie
mówią natomiast nic o jego wysokości. Trybut nałożony na Haianu, nowego
władcę Hindanu, w 883 roku obejmował tak jak poprzednio srebro, złoto,
brąz, półszlachetne kamienie šammu, alabaster (gišnugallu), purpurową wełnę i dromadery31. Nowym towarami są kamienie šammu i alabaster. O wiele
większe możliwości interpretacyjne daje analiza trybutu pobranego podczas
kolejnej wyprawy w ten rejon w 878 roku, gdyż pojawiają się tam te same
miejscowości, znane nam jako płatnicy trybutu po wyprawie Tukulti-Ninurty
II z 885 roku; obie wyprawy dzieli dystans zaledwie 8 lat. Terytorium Supru,
z którego wcześniej pobrano trybut złożony wyłącznie z produktów rolno-hodowlanych, teraz obciążono trybutem w złocie, srebrze, cynie, dużych naczyniach oraz bydle i owcach32. Identyczna zmiana i ten sam rodzaj trybutu jak
Supru zapłaciło Aqarabanu33. W obu wypadkach wielkość trybutu pozostaje
nieznana, ale kolejność sugeruje, że większą wartość miały kruszce i metale.
Oznacza to, że wystarczyło kilka lat spokoju, by nastąpił szybki rozwój także
ośrodków położonych na wschodnim brzegu Eufratu, które poprzednio miały
charakter osad wyłącznie rolniczych. Można rzec, iż kupcy, ale i mieszkańcy
wschodniego brzegu Eufratu dostrzegli korzyści płynące z otwarcia się na
nowe dziedziny życia gospodarczego. Nie można wykluczyć, że przeniesienie
punktów wymiany między przybywającymi nad środkowy Eufrat kupcami
z Zachodu nastapiło, przynajmniej w części, wskutek decyzji Asyryjczyków,
ponieważ zapewniało im to łatwiejszą kontrolę i udział w zyskach.
Z pewnością obraz ten nie jest wypaczony, lecz odzwierciedla początek
zmian utrwalonych w późniejszym czasie, co znalazło wyraz w inskrypcjach
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O wpływach Hamat w Laqe zob. Lipiński, The Aramaeans, 101; Lipiński, Szkice, 52.
Odnośnie do marszruty wypraw zob. M. Liverani, Studies on the Annals of Ashurnasirpal
II. 2: Topographical Analysis, Roma 1992, 63-68, fig. 7 (r. 878), 69-72, fig. 8 (r. 877).
RIMA 2, 200 (AO 101.1, col. I 96-97).
RIMA 2, 213 (AO 101.1, col. III 8-9).
Tutaj Naqarabanu, ale nie ma wątpliwości, że chodzi o tę samą miejscowość. Zob. RIMA
2, 213 (AO 101.1, col. III 11).
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z Tell-al-Rimah z czasów Adad-nirariego III34. Uczeni wielokrotnie zwracali uwagę na założenie przez Palil-eresza, gubernatora Rasappy, 331 nowych
osad35, rozwój gospodarczy regionów nadeufrackich36 oraz obszaru nad Wadi
‘
Agig (potwierdzony przez badania archeologiczne37, w czasie których odkryto kilkadziesiąt osad, a których powstanie datuje się na VIII wiek; w VII wieku sieć osad była na tym obszarze nader gęsta38). Oznacza to, że zwierzchnictwo asyryjskie narzucone przez Tukulti-Ninurtę nie tylko nie zahamowało
rozwoju obszaru, a wręcz przeciwnie, wydatnie przyspieszyło.
Skalę handlu i ekonomiczne znaczenie kontaktów między Zachodem
a obszarem nad środkowym Eufratem pokazuje tekst o przybyciu do Suhi
karawany kupców z królestwa Saby i z Temy39, gdy rządcą był Ninurta-kudurri-usur. W wyniku zasadzki Ninurta-kudurri-usur schwytał 100 członków
karawany oraz zdobył 200 wielbłądów, które transportowały zdobyte towary. Wśród przejętych dóbr znalazły się purpurowa wełna, niezidentyfikowana
wełna KASKAL, żelazo, półszlachetne kamienie (papardillu – agat?) i inne
liczne towary, które nie zostały jednak bliżej określone. Okrągłe cyfry (100
osób, 200 wielbłądów) mogą rodzić wątpliwości, czy są prawdziwe, ale znaczenie regionu w międzynarodowej wymianie handlowej jest niewątpliwe.
Taka pozycja ekonomiczna obszarów położonych nad środkowym Eufratem znajduje potwierdzenie w kolejnych dokumentach, datowanych także
na około połowę VIII wieku, odkrytych przez amerykańską ekspedycję archeologiczną w Nippur i opublikowanych we wręcz doskonałej formie przez
S. Cole’a40. Według tekstu nr 40 Balassu, adresat listu, bez wątpienia kupiec,
decyduje o sposobie wykorzystania otrzymanego wcześniej srebra, które
34
35
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RIMA 3, 209-212 (AO 104.7). Z pełną bibliografią o wcześniejszych edycjach i ważniejszych komentarzach.
RIMA 3, 211, wiersze 13-20.
N. Na’aman, The Contributions of the Suhu Inscriptions to the Historical Research of the
Kingdoms of Israel and Judah, JNES 66(2007), 111 nn.
H. Kühne, The Urbanization of the Assyrian Provinces, w: S. Mazzoni (red.), Nuove
Fondazioni nel Vicino Oriente Antico: Realtà e Ideologia. Atti del colloqio 4-6 dicembre
1991. Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico Sezione di Egittologia e Scienze Storiche del Vicino Oriente Università degli Studi di Pisa, Pisa 1994, 63, lista osad na
73 i mapa na 79.
Kühne, The Assyrians, 82-83.
A. Cavigneaux, B.K. Ismail, Die Statthalter von Suhu und Mari im 8. Jh. v. Chr. anhand
neuer Texte aus den irakischen Grabungen im Stadtgebiet des Qadissiya-Damms, BagM
21(1990), 346, col. IV 26-38 z przekładem na 351 = RIMB 2, 300 (SO 1002.2). Z ważniejszych komentarzy zob. M. Liverani, Early Caravan Trade between South-Arabia and
Mesopotamia, „Yemen. Studi archeologici, storici e filologici sull’Arabia meridionale”
1(1992), 111-115, zwłaszcza 112.
S.W. Cole, Nippur IV. The Early Neo-Babylonian Governor’s Archive from Nippur, (OIP
114), Chicago 1996.
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w całości zostało przeznaczone na działalność handlową (mēreštu). Okazuje
się, że część środków została dana osobom należącym do ludu Hi-in-<da>-a
-nu i że nabyte towary mają być wysłane do nadawcy listu.
O wiele bardziej wartościowy jest kolejny dokument, nr 41, według którego 20 talentów (ponad 600 kg) żelaza pozyskanego na terytorium Hindanu
zostało przetransportowane do Kalhu, gdzie następnie je sprzedano. Fakt ten
wywołał niezadowolenie nadawcy listu. Agent usprawiedliwia się, twierdząc,
iż nie znał jego potrzeb i obiecuje mu dostarczyć w przyszłości wszystko,
czego zażąda. Odnosi się wrażenie, iż kupcy działający – jak się wydaje – na
zasadach wolnego rynku, musieli się liczyć z życzeniami administracji asyryjskiej (adresat listu jest nam bliżej nieznany, ale prawdopodobnie reprezentuje
administrację asyryjską, może pałac królewski), której potrzeby winny być
zaspokajane w pierwszej kolejności. List sugeruje istnienie stałych kontaktów między kupcem a adresatem listu. Oba teksty jednoznacznie potwierdzają rolę terytoriów nad środkowym Eufratem jako stałego centrum wymiany
między Mezopotamią a zachodnią częścią Bliskiego Wschodu.
Handel na terytorium Hindanu nie był wolny od problemów, przynajmniej w połowie VIII wieku. Według listu Cole’a, nr 40, agent otrzymał zadanie odszukania i wykupu niewolników oraz odesłania ich do zleceniodawcy. Odnosi się wrażenie, iż nie chodzi tu o wykup zbiegłych niewolników, ale
raczej o osoby porwane i zamienione w niewolników. Niebezpieczeństwo, na
jakie wystawiał się handlarz działający w tym regionie, odmalowuje żywo
także Cole, nr 72. Kupiec stracił dwa ładunki wełny, a wysłany do rabusiów
jego przedstawiciel z zadaniem wynegocjowania warunków zwrotu cennego
towaru został schwytany i sprzedany na terytorium Hindanu. Teraz, by go
odzyskać, kupiec musiał zapłacić niemałą sumę półtorej miny srebra. Jeśli
uwzględnimy fakt, że także zwierzchnik kupca wziął pewną ilość wełny,
obiecując zapłacić później, ale nie dotrzymał słowa, osąd kupca, iż prowadzenie handlu jest jak próba uzyskania „rekordowych zbiorów na jałowym
pustkowiu” (Cole nr 70:12), jest całkowicie usprawiedliwiony.
Środkowy Eufrat utrzymał rolę pośrednika w handlu między Mezopotamią a rynkami Arabii, Syro-Palestyny i Anatolii41 także i później, w czasie
panowania Sargona II. Są podstawy, by sądzić, że Asyryjczycy dążyli wówczas do wyeliminowania Arabów jako pośrednika, ponieważ według tekstu
41
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Jak zauważył ostatnio Na’aman, The Contributions of the Suhu Inscriptions, 112, towary wymienione w powyższym tekście, a przywiezione przez arabskich kupców, „nie
pochodziły z Półwyspu Arabskiego, lecz zostały zakupione podczas wyprawy handlowej”. Jego zdaniem wielki wpływ na rozwój handlu wywarło bezpieczeństwo, jakie
zapewniła Asyria w wyniku opanowania królestw na obszarze Urodzajnego Półksiężyca
w drugiej połowie VIII w.
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CT 53 10, opublikowanego ponownie przez S. Parpolę jako SAA I 179, Sargon II zakazał sprzedaży żelaza Arabom z pustyni syryjskiej. Co interesujące,
arabscy kupcy nie byli wówczas jedyną grupą, która pojawiła się na tym terytorium. Środkowy Eufrat mimo intensywnego rozwoju handlu pozostał także
cenionym miejscem gospodarki rolno-hodowlanej. Taka rola wynika z listu
ABL 547 (SAA I 82) Tab-sil-eszarry, gubernatora Aszur, do króla Sargona II.
Tab-sil-eszarra cytuje najpierw fragment listu króla, w którym ten poleca mu,
by wyraził zgodę na wypasanie przez Arabów stad owiec i wielbłądów, gdyż
ci w razie odmowy z głodu zaczną plądrować okolice. Zgodnie z królewską
wolą gubernator udał się do gubernatora Hinzanu (= Hindanu) i przydzielił
Arabom obszar „od brzegu rzeki Thartar aż do kraju Suhi”. Równocześnie
Tab-sil-eszarra był przekonany, że Arabowie nie zaakceptują tej korzystnej
dla nich decyzji, lecz łamiąc ją, pójdą dalej na południe, nie zwracając zupełnie uwagi na przydzielonych im przez niego przedstawicieli gubernatora.
Zarządca zauważa, iż prawdopodobnie, by uniknąć konfliktu z innymi hodowcami, koczownicy arabscy „nigdy nie rabują owiec i wielbłądów”, ale
„plądrują miasta [....] i grabią [ich] mieszkańców”. O niebezpieczeństwie
podróży przez terytorium Hindanu mówi list ABL 1433 (SAA I 87), według
którego wysłannik šakin t*ēmi Borsippy, udający się do Aszur przez terytorium Hindanu potrzebował eskorty, oczywiście w obawie, że może zostać
napadnięty, ograbiony lub nawet zabity. Warto zwrócić uwagę na fakt, o ile
wiem, dotychczas w nauce nieodnotowany, że w świetle obu tekstów asyryjska prowincja Hindanu, pod koniec VIII i prawdopodobnie później, do końca
istnienia Asyrii, musiała obejmować terytorium po obu brzegach rzeki.
W czasach Tiglatpilesara i Sargona II Suhi pojawia się wielokrotnie
w listach i na tej podstawie bywa identyfikowane jako asyryjska prowincja.
N. Háklar pisze wręcz, iż „Suhi wird als Provinz behandelt”42, co można rozumieć, iż w istocie terytorium to nie ma formalnie statusu prowincji, lecz
mimo to jest tak traktowane. Klasyczna prowincja powinna mieć swojego
gubernatora, powoływanego i odwoływanego swobodnie przez asyryjskiego króla spośród asyryjskiej arystokracji. Zauważmy jednak, że w żadnym
tekście z tego okresu nie mamy określenia pīhātu („prowincja”), w żadnym
nie pojawia się termin bēl pīhāti/šaknu/šakin māti („gubernator prowincji”),
nie ma także gubernatora Suhi na liście limmu. Jest to tym bardziej godne
zastanowienia, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż z VII wieku znamy trzech
gubernatorów (bēl pīhāti) prowincji Hindanu43, przy czym dwóch z nich zyskało miejsce na liście eponimów. Niewątpliwie pozycja Suhi, rozległość
42
43
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terytorium i zamożność przewyższały zdecydowanie Hindanu. Wydaje się,
iż wniosek może być tylko jeden: Suhi zachowało status państwa zależnego,
płaciło regularnie daninę, zostało poddane uciskowi podatkowemu jak klasyczne prowincje, ale rządy pozostały w dalszym ciągu w rękach lokalnej dynastii. Co się tyczy Laqe, to tu sytuacja potoczyła się przypuszczalnie inaczej.
Bardziej prawdopodobne jest włączenie części tego terytorium do prowincji
Dur-Katlimmu, a części do prowincji Hindanu. Jak już wspomniano, jeszcze inaczej potoczyły się losy Hindanu, przekształconego najpóźniej w VII
wieku, zapewne jednak wcześniej, w połowie VIII, w klasyczną asyryjską
prowincję, powiększoną o terytoria położone na wschodnim brzegu, aż po
Wadi Tartar.
Ostatnie informacje o Suhi i Hindanu w VII wieku pochodzą z kroniki Nabopolasara. Według relacji z 10. roku Nabopolasara (616 roku przed
Chr.)44 Babilończycy postanowili zaatakować Asyrię od Zachodu i by tam
dotrzeć, musieli przejść przez obszar nad środkowym Eufratem. Suhejczycy i Hindanejczycy nie podjęli z Nabopolasarem walki, złożyli mu daninę,
ale do wyprawy nie dołączyli. W drodze powrotnej Nabopolasar ukarał – co
charakterystyczne – tylko Hindanejczyków, uprowadzając ich bóstwa do Babilonii45. Nie jest jasne, dlaczego żadna kara nie spotkała Suhejczykow. Późniejsze wydarzenia z roku 613 zdają się sugerować, że Babilończycy mogli
zdecydować się na poddanie Suhi swej bezpośredniej władzy, likwidując rządy lokalnej dynastii. Wskazuje na to wybuch antybabilońskiego powstania,
ciężkie walki podczas zdobywania wyspiarskich twierdz, w których schronili
się obrońcy (Rahilu, Anat), wreszcie nadzieja po stronie Asyryjczyków, że
bunt może podkopać siły Nabopolasara i dać im szansę odwrócenia niekorzystnej sytuacji. Babilończycy bez wątpienia utracili wpływy w Suhi, ale
tylko prawdopodobnie do czasu zdobycia Niniwy w następnym roku.
W publikowanych dotychczas źródłach z okresu po upadku Asyrii brak
niemal całkowicie informacji o terytoriach nad środkowym Eufratem. Suhi
pojawia się wprawdzie w inskrypcji Nabuchodonozora II46, ale wbrew opinii
N. Háklar nie jako prowincja, lecz jako nazwa geograficzna, wskazująca na
obszar, z którego, obok innych, dostarczano wino na ofiary do świątyni Marduka w Babilonii. Tekst wymienia Izallę, Tumme, Siminu, Hilbunu, Arnabanu, Suhi, Bit-kubati, Opis, Bitati, z których tylko Izalla była z pewnością prowincją w okresie asyryjskim, pozostałe zaś, poza Suhi, nigdy takiego statusu
44
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A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, (Texts from Cuneiform Sources),
Locust Valley 1975, 91:1-2; por. przekład na j. polski: S. Zawadzki, Mane, Tekel, Fares.
Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996, 32.
Tamże, w. 8-9.
VAB IV, Nbk 19, col. IV 52.
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nie miały. Brak podstaw, by sądzić, że Suhi zachowało status prowincji, choć
bez wątpienia funkcjonowało jako odrębna jednostka geograficzna zamieszkana przez ten sam aramejski lud Suhejczyków. Choć brak informacji o Suhi,
warto odnotować obfitość informacji o mieszkańcach Babilonii, identyfikowanych jako Suhejczycy47. Imiona sugerują ich pełną akulturację. Nie wiemy
jednak, czy pojawili się w Babilonii dobrowolnie, czy zostali doń przesiedleni,
ale dotychczas brak danych, które wskazywałyby na istnienie zwartych grup
Suhejczyków w Babilonii. Podobnie ubogie są informacje o Hindanu i Hindanejczykach. Dotychczas znany był tylko jeden tekst z czasów Dariusza, który
wspomina prefekta (lúNAM) Hindanejczyków, gdzieś na terytorium południowej Babilonii48, oraz trzy imiona Hindanejczyków i cztery imiona Hi-in-daa-a (prawdopodobnie nieprawidłowy zapis zamiast poprawnego Hindanaja).
Ten stan rzeczy zmienia istotnie odkryty w British Museum tekst BM 78886,
zawierający długą listę ponad 200 imion Hindanejczyków, co tworzy zupełnie nowe możliwości badania procesów akulturacji Hindanejczyków w Babilonii. Warto wspomnieć także inny tekst, w którym wśród wymienionych
z imienia odbiorców srebra, wypłacanego – jak się wydaje – zamiast racji
żywnościowych (kurummatu), pojawiają się osoby, które są identyfikowane
tylko przez etnikon: Hindanaja49. Oznacza to, iż pisarz uznał, że etnikon lepiej
identyfikuje osobę niż imię własne, ale wskazuje zarazem, że chociaż Hindanejczycy mieszkali w Mezopotamii od dawna, zachowali takie cechy, które pozwalały odróżnić ich łatwo od sąsiadów. Czy był to charakterystyczny
dla nich dialekt, czy może wygląd zewnętrzny (fryzura, broda, odzież), tego
nie wiemy. Inny tekst, dotyczący dostaw produktów rolnych (mierzonych
w kur, sūtu i qa) prawdopodobnie do Sippar z Raaappy (Ru‚apu), Hindanu
i znad kanału Nar-masenni, pokazuje, iż Hindanu zostało włączone w normalny system administracji państwowej egzekwującej należności. Znaczenie
dwóch kolejnych tekstów leży w tym, iż w obu po raz pierwszy jest pewna
wzmianka o gubernatorze (bēl pihāti) Hindanu. Oznacza to, iż mimo napięć
w momencie tworzenia się państwa nowobabilońskiego Hindanu zachowało
posiadany w Asyrii status odrębnej prowincji oraz funkcję pośrednika w ekonomicznych relacjach z Zachodem. Pierwszy z tych dokumentów50 dotyczy
około tony bitumu, lecz z powodu uszkodzenia tekstu przeznaczenie surowca
jest nieznane. Ponieważ tekst należy do kolekcji tabliczek z archiwum świą47
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Zob. K.L. Tallqvist, Neubabylonisches Namenbuch zu den Geschäftsurkunden aus der
Zeit des Šamaššumukîn bis Xerxes, Helsingfors 1905, 183, oraz liczne wzmianki w tekstach publikowanych w późniejszym czasie.
BE 10, 54:5 (1.8. Dar 1).
BM 59581:6’, 24’.
BM 52810.
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tyni Ebabbar, można założyć, że surowiec był przeznaczony właśnie dla tej
świątyni. Wskazuje na to drugi tekst, w którym także pojawia się gubernator
Hindanu, choć nie został wymieniony z imienia51:
„6 kandu-naczyń wina [oraz] 3 šappatu-naczynia, dziesięcina, którą
Amurru-zeri, syn Bel-erresza dost[arc]zył do świątyni Ebabbar. [x] šappatunaczyń, z dochodu irbu z miesiąca Du’uzu; 1 šappatu-naczynie x x olejku
cedrowego, który gubernator Hindānu dostarczył [do x x] przez Sz[ul]ę”
Za pierwszą z dwóch dostaw przeznaczoną dla świątyni Ebabbar w Sippar odpowiadał nieznany skądinąd Amurru-zeri/Bēl-ereš. Chociaż z tekstu
nie wynika jasno, skąd pochodziło wino (teoretycznie oba pokwitowania nie
muszą dotyczyć tego samego obszaru), można sądzić, iż podobnie i jedno,
i drugie pokwitowanie dotyczy Hindanu, ponieważ cały region środkowego
Eufratu słynął z produkcji cenionego wina. Należy także podkreślić, iż wino
jako dziesięcina należna świątyni pojawia się tutaj po raz pierwszy. Najważniejsza jest ostatnia informacja, w świetle której gubernator Hindanu jest
dostawcą niezwykle cenionego i nadzwyczaj kosztownego olejku cedrowego
(erēnu). Sprowadzany z gór Amanu z Libanu wykorzystywany był do produkcji leków, ale także podczas obrzędów rytualnych, na przykład inicjując
budowę ważnego obiektu, skrapiano olejkiem cedrowym ich fundamenty lub
wielkie kolosy.
Oznacza to, że mimo zmian politycznych środkowy Eufrat zachował rolę
ważnego pośrednika w wymianie między Mezopotamią a zachodem.
51
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Na szlaku z Arabii Szczęśliwej
do filistyńskiego Pentapolu

Południowo-zachodnia część Półwyspu Arabskiego, tzw. Arabia
Szczęśliwa (Arabia Felix), osiągnęła wysoki poziom cywilizacji i kultury
piętnaście wieków przed islamem. Na obszarze dzisiejszej Republiki Jemenu znajdowało się kilka państw, utrzymujących kontakty handlowe z Mezopotamią, Syrią i Palestyną. Liczne inskrypcje w monumentalnym piśmie
południowoarabskim przekazują wydarzenia, tradycje i obyczaje tych krain.
W przyszłości można spodziewać się lepszego poznania ich codziennego życia dzięki setkom dokumentów nieznanego dotychczas typu, które zaczęto
rozpoznawać około 30 lat temu. Owe dokumenty z archiwów prywatnych, jak
listy czy kontrakty, wyryte w piśmie kursywnym na drewnianych różdżkach,
są mozolnym przedmiotem studiów, gdyż odczytanie ich nastręcza poważne
trudności. Opublikowano dotąd kilka wstępnych raportów1 i pierwszy zestaw
tekstów kursywnych2.
Odróżniamy obecnie cztery główne języki starożytnej południowej Arabii, określane wedle królestw, gdzie ich używano: minejski od Ma‘in, sabejski
od Saba, katabański od Qatabanu i hadramaucki od Hadramautu, leżącego na
wybrzeżu Oceanu Indyjskiego i jego zapleczu – w Jemenie i Omanie. Rozróżnienie opierało się początkowo na świadectwie greckiego geografa Erastotenesa z III wieku p.n.e. Wylicza on w tym regionie cztery ludy, nazywając
1

2

J. Ryckmans, Une écriture minuscule sud-arabe antique récement découverte, w: Scripta
signa vocis. Studies presented to J. H. Hospers, Groningen 1986, 185-199; A.F.L. Beeston, Mahmoud ‘Ali Ghul and the Sabaean Cursive Script, w: Arabian Studies in Honour of Mahmoud Ghul, Wiesbaden 1989, 15-19. Litery alfabetu południowoarabskiego
w formie monumentalnej i kursywnej pokazuje ryc. 18 u E. Lipińskiego, Języki semickie
rodziny afroazjatyckiej. Zarys ogólny, Poznań 2001, 89.
J. Ryckmans, W.W. Müller, Y.H. Abdallah, Textes du Yémen antique inscrits sur bois,
Louvain-la-Neuve 1994.
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je Minaioi, Sabaioi, Kittibanoi i Atramotitai3. Badania filologiczne inskrypcji
potwierdziły informacje Erastotenesa.
Nie jest moim zamiarem omawianie tutaj historii tych południowoarabskich królestw, ale raczej podanie krótkiego zarysu ich związków z regionami
Żyznego Półksiężyca i wschodniego Śródziemnomorza. Stosunki te sięgają
samych początków semickiej cywilizacji współczesnego Jemenu, ponieważ
starożytne języki tego kraju, jego religia i nazewnictwo wykazują tak wielkie pokrewieństwo z północno-zachodnim światem semickim, że nie sposób
wątpić we wspólne pochodzenie omawianych grup ludności. Wprowadzenie
rolnictwa na obszarach Jemenu w pierwszej połowie III tysiąclecia p.n.e.,
obecność urządzeń irygacyjnych z tejże epoki oraz kamiennych buław gruszkowatej formy, które na północy wyszły z użycia przed okresem późnego
brązu4, wszystko to zdaje się wskazywać na związek semickiej emigracji do
Jemenu, lub lewantyńskich wpływów w tym rejonie, z palestyńską kulturą
wczesnego brązu.
W obecnym stanie badań nie można wykluczyć pewnej przerwy w kontaktach gospodarczych i kulturowych Semitów południowoarabskich z Palestyną i Syrią, ale ponowne ich nawiązanie sięga co najmniej późnego
brązu5. Korespondencja władców kanaanejskich z faraonami, odnaleziona
w el-Amarna, a także teksty odkryte w Ugarit poświadczają użycie „mirry”
już w XIV i XIII wieku p.n.e.6; w starożytności mirra, kadzidło i przyprawy
korzenne należały do typowych produktów eksportowanych z południowozachodniej Arabii. Wprawdzie nie ma dotąd pewności, że wyraz „mirra”
oznaczał wówczas żywicę z gałązek krzewu południowoarabskiego, zwanego
w botanice Commiphora myrrha, ale inne dane wskazują na kontakty między ówczesnym Jemenem a Lewantem. Krótkie napisy w piśmie typu południowoarabskiego występują na fragmentach ceramicznych z XIII wieku
p.n.e. znalezionych w Kamid el-Loz, w libańskiej dolinie Beq‘a7. Co więcej,
3
4

5

6
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Cytowany przez Strabona, Geografia XVI,4.2.
Stan badań sprzed bez mała 50 lat doskonale opisuje G.W. Van Beek, South Arabian
History and Archaeology, w: G.E. Wright (red.), The Bible and the Ancient Near East.
Essays in Honor of W.F. Albright, New York–London 1961, 229-248. Nowszą miarodajną
syntezę podaje T.J. Wilkinson, The Other Side of Sheba: Early Towns on the Highlands
of Yemen, BiOr 62(2005), kol. 5-14.
Dlatego nie sposób przyjąć hipotezy, jaką przedstawił I. Köhler-Rollefson, Camels and
Camel Pastoralism in Arabia, BA 56(1993), 180-188, który datuje nawiązanie kontaktów
na okres żelaza.
EA 22, III, 29 (inwentarz darów króla Mitanni Tuszratty dla faraona Amenhotepa III); 25,
IV, 51 (podobny inwentarz); 269, 16 (list Milki-Ilu, króla Gezer w Kanaanie, do faraona
Amenhotepa IV); KTU 1.41, 20; 1.87, 22; 1.53, 3-4 (?); 4.14, 2.8.15; 4.91, 16; 6.44. 2.
G. Mansfeld, Ostraka mit ‘altphönikischer’ Buchstabenschrift, w: R. Hachmann (red.),
Frühe Phönikier im Libanon, Mainz a/R 1983, 43-44.
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tabliczka zapisana w alfabecie klinowym, znaleziona w Tell er-Rumeile (BetSzemesz) na południowy zachód od Jerozolimy, zawiera abecadło składające
się z 22 znaków, ułożonych w tej samej kolejności co litery alfabetu poświadczonego później w południowej Arabii i w Etiopii: ha, lam, ha, mim, qaf,
waw, šin, ra itd.8 Porządek ten różni się zasadniczo od sekwencji abecadła
ugaryckiego i fenickiego, którą do dziś stosujemy, ale kształty znaków wykazują podobieństwo wystarczające, by mówić o wspólnym pochodzeniu obu
alfabetów.
Następne wieki, od XI do IX, nie dostarczyły jeszcze konkretnych i pewnych świadectw kontaktów południowej Arabii z Żyznym Półksiężycem. Poczynając jednak od początku VIII wieku p.n.e., dowody takie stają się coraz
liczniejsze.
Na wstępie przypomnijmy biblijną historię odwiedzin królowej Saby
w Jerozolimie. Redaktorzy Ksiąg Królewskich włączyli tę opowieść do cyklu Salomona9, który wstąpił na tron w połowie X wieku. Podobny kontekst
jest jednak anachroniczny, co nie wyklucza możliwości rzeczywistej wizyty
władczyni południowoarabskiej w Jerozolimie, na przykład w VIII lub VII
wieku p.n.e., kiedy to źródła asyryjskie kilkakrotnie wspominają o królowych
w północnej Arabii10. Co więcej, aktywna rola władczyń w dawnych społecznościach arabskich znajduje obecnie świadectwo w samym królestwie Saby,
gdzie inskrypcja naskalna z Wādī Jalā, zapewne z końca VIII wieku p.n.e.,
upamiętnia udział królowej Gahimat w łowach rytualnych11.
Należy zwrócić tu uwagę na ważną różnicę między terminologią starożytną a dzisiejszym znaczeniem wyrazu „Arabowie”. Otóż inskrypcje południowoarabskie i teksty Starego Testamentu określają nazwą „Arabowie” plemiona koczownicze Beduinów, poruszających się na olbrzymich przestrzeniach Arabii Skalistej, łącznie z Negebem i półwyspem Synaj, oraz Arabii
Pustynnej, rozciągającej się na dzisiejszym terytorium Arabii Saudyjskiej.
Dialekty tych koczowników, znane głównie z czasów rzymskich, określa się
jako „północnoarabskie”. Koczownicy ci znani byli w starożytnym Izraelu
8

9
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11
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A.G. Loundine, L’abécédaire de Beth Shemesh, „Le Muséon” 100(1987), 243-250; J. Ryckmans, Données nouvelles sur l’histoire ancienne de l’alphabet, „Bulletin des séances
de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer”, n.s., 34(1988-2 [1989]), 219-231. Brak
nowych elementów na ten temat u É. Puech, La tablette cunéiforme de Beth Shemesh,
premier témoin de la séquence des lettres du sud-arabique, w: Phoinikeia Grammata,
Namur 1991, 33-47.
1 Krl 10,1-10.13; 2 Krn 9,1-9.12; por. M. Noth, Könige I, Neukirchen–Vluyn 1968, 223227.
N. Abbot, Pre-Islamic Arab Queens, AJSL 58(1941), 1-22.
A. de Maigret (red.), The Sabaean Archaeological Complex in the Wādī Yalā, Rome
1988, tabl. 45: Y.85.AQ/17. Wādī Jalā znajduje się ok. 100 km na wschód od Sana‘a.
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i w Arabii Szczęśliwej, ale uchodzili na ogół za rabusiów, przed którymi należało chronić karawany. Istniała jednak wśród nich pewna organizacja plemienna i w słynnej bitwie pod Qarqar w 853 roku p.n.e. wzięło udział 1000
jeźdźców północnoarabskich na dromaderach. W Księdze Rodzaju wymienieni są synowie Izmaela (Rdz 25,12-16), spokrewnieni z Abrahamem, a cykl
opowiadań o Eliaszu wspomina o Arabach, którzy zaspokoili głód proroka,
na wschód od Jordanu przy Wadi Karith (1 Krl 17,2-7)12. W dalszym epizodzie Arab określony przez autora jako wysłannik Boży uratował Eliasza
przed śmiercią głodową na pustyni judzkiej (1 Krl 19,3-8)13.
Omawiając kontakty handlowe między Arabią Szczęśliwą a filistyńskim
Pentapolem, nie mamy do czynienia z beduińskimi koczownikami północnej Arabii, ale musimy wziąć pod uwagę istniejące tam ośrodki miejskie,
zwłaszcza oazę Tema. Pośredniczyły one w rozwoju ekonomicznym starożytnej południowej Arabii, który w znacznym stopniu zależał od stosunków
z Mezopotamią, Syro-Palestyną i Egiptem. Z powodu izolacji geograficznej
dokumenty dotyczące tych kontaktów są nieliczne, choć znacznie ich przybyło w ostatnich latach.
Ważny tekst klinowy z archiwum Ninurta-kudurri-usura, zarządcy kraju
Suhu i miasta Mari nad środkowym Eufratem w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e., przynosi bezpośrednie świadectwo o rozmiarach związków handlowych między południowo-zachodnią Arabią a Mezopotamią. Opowiada o napaści na karawanę „ludzi z Temy i Saby, których kraj jest bardzo daleki”14.
Grupa liczyła nie mniej niż 200 dromaderów obładowanych drogocennym
12

13
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Jak zauważył J. Gray, I & II Kings: A Commentary, London 1964, 338, przyp. c, należy
wokalizować w 1 Krl 17,6 ‘arābīm, „Arabowie”, zamiast ‘ōrebīm, „kruki”. Wokalizacja
‘ōrebīm odpowiada jednak nowoasyryjskiemu określeniu „Arabów” jako lúUr-bi. Zob.
E. Lipiński, The Aramaeans: Their Ancient History, Culture, Religion, (OLA 100), Leuven 2000, 423. Wymowa ta może po prostu świadczyć o dialektalnej welaryzacji samogłoski pod wpływem artykulacji tylnej spółgłoski ‘ajn, ale wyraz ‘ōrebīm był już rozumiany w sensie „kruki” przez tłumaczy Septuaginty w III w. p.n.e.
Wysłannik Boży nie jest tu jakąś istotą nadziemską, ale koczownikiem żyjącym na pustyni i wysłanym przez Boga. Słusznie zauważył to A. Lemaire, Exégèse historico-critique
et religion: deux récits du cycle du prophète Élie, referat wygłoszony 8 maja 2007 r. na
konferencji Reason and Faith for Human Solidarity w Gammarth (Tunezja).
A. Cavigneaux, B.Kh. Ismail, Die Statthalter von Suhu und Mari im 8. Jh. v. Chr., BaM
21(1990), 321-456 (zob. s. 346-347 i 417, nr 2, kol. IV, 26-38); G. Frame, Rulers of
Babylonia from the Second Dynasty of Isin to the End of Assyrian Domination: 1157-612
BC (Royal Inscriptions of Mesopotamia. Babylonian Periods 2), Toronto 1995, text SO
102.2, s. 300, kol. IV, 26’-38’; zob. także: P.E. Dion, Les Araméens du Moyen-Euphrate
au VIIIe siècle à la lumière des maîtres de Suhu et Mari, w: J.A. Emerton (red.), Congress
Volume, Paris 1992 (VTSupp 61), Leiden 1995, 53-74; A. Livingstone, New Light on the
Ancient Town of Taima, w: Studia Aramaica (JSS. Supplement 4), Oxford 1995, 133-143
(zob. 137-140).
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towarem różnego rodzaju. Według dokumentu wydarzyło się to w regionie
środkowego Eufratu.
Udział ludzi Saby w obecnym Jemenie i z oazy Tema w północnej Arabii
w jednej karawanie zakłada istnienie umów handlowych między obydwoma
ośrodkami. Wskazuje również, że transporty z południowej Arabii wybierały
drogę do Jatrib, obecnej Medyny, a następnie przez Hajbar i Fadak do Temy.
Stamtąd wiodły trzy główne szlaki15:
1) pierwszy prowadził do Dumat al-Dżandal (el-Dżōf) i dalej do Chaldei i Babilonii. Tędy karawany mogły podążać do Mari nad Eufratem i do
kraju Suhu;
2) drugi szlak wiódł przez Tabuk, Elath, Ma‘ān, Amman i Damaszek,
pozwalając dotrzeć przez Palmyrę do Eufratu i do Karkemisz lub podróżować dalej na północ w kierunku Hama i Aleppo;
3) trzeci wreszcie, poświadczony później przez geografów arabskich,
łączył Temę z Ammanem przez zachodni odcinek Wādī Sirhān.
Drugiej i trzeciej drogi używały głównie karawany zmierzające do północnej Syrii i do Palestyny. Odkrycia epigraficzne w Jerozolimie, Hama
i w Negebie poświadczają obecność kupców i podróżnych z południowej
Arabii w VIII i VII wieku p.n.e. lub rozpowszechnienie ich pisma. Wykopaliska w tzw. mieście dawidowym w Jerozolimie ujawniły cztery fragmenty lokalnej, a nie importowanej ceramiki z literami południowoarabskimi16.
Tkwiły w warstwie z VII stulecia, ale mogą też pochodzić z VIII wieku p.n.e.
Przypomnijmy tu dawne już odkrycie pieczęci południowoarabskiej w Beitin,
na północ od Jerozolimy17. W swoim czasie powątpiewano w autentyczność
obiektu z powodu jego wyjątkowego wówczas charakteru, ale dziś nie ma już
podstaw do niepewności. Identyczną pieczęć znaleziono w Hadramaucie18, co
15

16

17
18
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Por. A. de Maigret, The Frankincense Road from Najrān to Ma‘ān: A Hypothetical Itinerary, w: A. Avanzini (red.), Profumi, (Saggi di Storia Antica 11), Firenze 1997, 315-332;
M.C.A. Macdonald, Trade Routes and Trade Goods at the Northern End of the ‘Incense
Road’ in the First Millennium B.C., w: A. Avanzini (red.), Profumi, (Saggi di Storia Antica 11), Firenze 1997, 333-350.
Y. Shiloh, The Material Culture of Judah and Jerusalem in Iron Age II: Origins and
Influences, w: E. Lipiński (red.), The Land of Israel: Cross-roads of Civilizations, (OLA
19), Leuven 1985, 113-146 (zob. 141-144); tenże, South Arabian Inscriptions from the
City of David, Jerusalem, PEQ 119(1987), 9-18; M. Höfner, Remarks on Potsherds with
Incised Arabian Lettres, w: D.T. Ariel (red.), Excavations at the City of David 19781985, t. VI, Inscriptions, (Qedem 41), Jerusalem 2000, 26-28. Mało prawdopodobne, aby
dwie z tych inskrypcji były greckie, jak uważał B. Sass, Arabs and Greeks in Late First
Temple Jerusalem, PEQ 122 (1990) [1992]), 59-61.
J.L. Kelso, The Excavations of Bethel (1934-1960), Cambridge Mass. 1968, tabl. 118.
T. Bent, Southern Arabia, London 1900, 436; A. Jamme, G.W. Van Beek, The South Arabian Clay Stamp from Bethel again, BASOR 163(1961), 15-18.
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wskazuje na obecność w Beitin kupców z tego rejonu, który był głównym
producentem korzeni aromatycznych19 i znany był autorom biblijnym20. Nazwa kraju jest dokładnie podana w Rz 10,26 i w 1 Krn 1,20, ale konsonantyczne Hsrmwt czytano później jako Hǎsarmāwet. Walcowatą pieczęć z południowoarabską inskrypcją z VIII wieku p.n.e. znaleziono natomiast nad środkowym Eufratem21, gdzie wydarzyła się wspomniana napaść na karawanę.
Duńskie wykopaliska w Hama nad Orontesem odkryły liczne graffiti
z połowy VIII wieku p.n.e. Większość z nich jest bez wątpienia aramejska, ale
niektóre – na pewno południowoarabskie, choć nierozpoznane w pierwszej
ich publikacji22. Mimo skromnego wyglądu mają duże znaczenie, ponieważ
wskazują na obecność kupców czy podróżnych z południowej Arabii, bądź
używanie ich pisma przez część ludności królestwa Hamatu. Ważniejsze, być
może, jest znalezienie w grobie datowanym na IX wiek p.n.e. rytonu z kości
słoniowej w kształcie protomy koziorożca23. Jest to niewątpliwie dzieło sztuki południowoarabskiej, świadczące o kontaktach między Arabią Szczęśliwą
a środkową Syrią w IX stuleciu, a najpóźniej we wczesnym VIII wieku p.n.e.
Nie jest to dziś rzeczą zaskakującą. Obecnie, po wykopaliskach i badaniach
archeologicznej misji włoskiej w Wādī Jalā, nie można już datować pojawienia się południowoarabskich inskrypcji monumentalnych na V wiek p.n.e.,
jak to proponowała J. Pirenne24. Najstarsze napisy tu znalezione pochodzić
muszą co najmniej z VIII wieku p.n.e.
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20
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N. Groom, Frankincense and Myrrh. A Study of the Arabian Incense Trade, London–
New York 1981; zob. też: D. Martinetz, K. Lohs, J. Janzen, Weihrauch und Myrrhe. Kulturgeschichte und wirtschaftliche Bedeutung: Botanik, Chemie, Medizin, Stuttgart 1989,
z uwagami krytycznymi W.W. Müllera: BiOr 48(1991), kol. 442-446.
Syntezę biblijnej informacji o kadzidle i innych korzeniach aromatycznych opracowali
K. Nielsen, Incense in Ancient Israel, (VTSupp 38), Leiden 1986, i W. Zwickel,
Räuchrelkult und Räuchergeräte. Exegetische und archäologische Studien zum Räucheropfer im Alten Testament, (OBO 97), Freiburg/Schweiz–Göttingen 1990, ale trzeba
liczyć się z uwagami W.W. Müllera w recenzjach obojga prac: BiOr 44(1987), kol. 743750, 49(1992), kol. 264-269.
F.V.Winnett, W.L. Reed, Ancient Records from North Arabia, Toronto 1970, 90.
B. Otzen, The Aramaic Inscriptions, w: P.J. Riis, M.-L. Buhl (red.), Hama II/2. Les objets
de la période dite syro-hittite, København 1990, 267-318 (zob. 301-304); por. Lipiński,
The Aramaeans, 266-280, zwłaszcza 276-279.
E. Scigliuzzo, A South Arabian Ivory Vessel from Hama Reconsidered, UF 35(2003
[2004]), 629-647, ze wcześniejszą literaturą.
J. Pirenne, La Grèce et Saba. Une nouvelle base pour la chronologie sud-arabe, (Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres XV),
Paris 1954; taż, Le royaume sud-arabe de Qatabān et sa datation d’après l’archéologie
et les sources classiques jusqu’au Périple de la Mer Érythrée, (Bibliothèque du Muséon
48), Louvain 1961; zob. także: J. Pirenne, Paléographie des inscriptions sud-arabes I.
Des origines jusqu’à l’époque himyarite, Bruxelles 1956.
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Ważną informację podaje Jariris, władca Karkemisz w pierwszej połowie
VIII wieku p.n.e. W luwijskiej hieroglificznej inskrypcji chlubi się swą znajomością „pisma miejscowego, pisma Tyru, pisma Asyrii i pisma Tajmanu”25,
tzn. hieroglifów luwijskich, alfabetycznego pisma fenickiego, pisma klinowego i pisma południowoarabskiego. To ostatnie określone jest mianem Ta-ima-ni-ti-ha (URBS), tj. określeniem wywodzącym się z nazwy oazy i miasta
Tema w północnej Arabii26 albo wyrazem semickim, pochodnym od jaman,
„południe” i używanym w tym właśnie sensie w języku starohebrajskim27. Na
korzyść pierwszej interpretacji przemawia rola oazy w międzynarodowym
handlu28, jej nazwa, występująca także w formie Tjmn29, oraz i determinatyw
URBS, dodany w inskrypcji luwijskiej, tak jak przy innych wymienionych
pismach miast Karkemisz, Tyr i Aszur.
Karawany z południowej Arabii, które docierały do Tabuk i Elath, mogły
podążać dalej na zachód, w kierunku portów śródziemnomorskich filistyńskiego Pentapolu. Elath, edomicka twierdza, położona w odległości 1 km na
północny zachód od Akaby, stanowiła doskonały punkt przejściowy dla handlu na szlaku z Arabii Szczęśliwej do kraju Filistynów. Ze względu na strategiczne położenie miejsca król Edomu zbudował tam twierdzę pod koniec VIII
wieku p.n.e.; odkopana w latach 1938-1940 na stanowisku Tell el-Kheleife30.
Bardzo ważnym znaleziskiem były dwa południowoarabskie, ściślej mówiąc,
sabejskie monogramy, wyryte na fragmencie dużego dzbana z końca VIII lub
z VII wieku p.n.e.31 Stanowią one najstarszy, jak dotąd, dowód handlu prowadzonego tą drogą z dzisiejszego Jemenu do Palestyny. Inskrypcje asyryjskie
Tiglatpilesara III informują skądinąd, że sabejska karawana ofiarowała królowi dary w okolicy Gazy w 734 lub 733 roku p.n.e.32 W ten sposób doszło
25
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Lipiński, The Aramaeans, 117. Inskrypcję podaje J.D. Hawkins, Corpus of Hieroglyphic
Luwian Inscriptions I, Berlin 2000, 131, Karkemish A 15b.
A. Livingstone, Taimā’: A Nexus for Historical Contact and Cultural Interchange within
the Desert Borders, w: K. Van Lerberghe, G. Voet (red.), Languages and Cultures in
Contact, (OLA 96), Leuven 1999, 233-236.
R. de Vaux, Téman, ville ou région d’Édom, RB 76(1969), 379-385, słusznie podkreśla,
że hebrajskie tjmn nie jest nazwą jakiegoś miasta: „d’après l’étymologie du mot, il s’agit
du sud d’Édom” (385).
Zob. przyp. 14.
Modlitwa Nabonida 4Q242, frg. 1-3, 6; Ez 25,13.
G.D. Pratico, Nelson Glueck’s 1938-1940 Excavations at Tell el-Kheleifeh. Reappraisal,
Atlanta 1993; por. E. Lipiński, On the Skirts of Canaan in the Iron Age, (OLA 153), Leuven 2006, 381-386.
G. Ryckmans, Un fragment de jarre avec caractères minéens à Tell el-Kheleyfeh, RB
48(1939), 247-249, tabl. VI; Rés, nr 4918 bis. Reprodukcja fotografii znajduje się także
w: Lipiński, On the Skirts of Canaan, 385.
H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Critical Edition, with
Introduction, Translation, and Commentary, Jerusalem 1994, 142, Summ. 4, w. [32’];
s. 200, Summ. 13, w. 14’.
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do nawiązania bezpośrednich stosunków dyplomatycznych między władcami
asyryjskimi a królami Saby. Kilka lat później, około roku 716 p.n.e., Sargon II
otrzymał podarki od Jita‘’amary33, z pewnością identycznego z mukarribem,
czyli królem-kapłanem Saby, wzmiankowanym w inskrypcjach południowoarabskich. Syn Sargona, Senacheryb, otrzymał z kolei dary od Karib’ila, króla Saby34, również znanego z napisów.
Karawany południowoarabskie podążały zwłaszcza do Gazy, która była
głównym ośrodkiem handlowym filistyńskiego Pentapolu. Zaletą Gazy było
to, że leżała w pobliżu asyryjskiego emporium, założonego w Tell er-Ruqeisz
przez Tiglatpilesara III i Sargona II celem prowadzenia handlu z Egiptem35.
Stanowisko dawnej Gazy, ciągle zamieszkałe, znajduje się pod dzisiejszym
miastem i nie należy się tam spodziewać większych odkryć archeologicznych. Zniszczenia I wojny światowej pozwoliły na przeprowadzenie ograniczonych badań archeologicznych na północnej części wzgórza i w kilku
innych miejscach. Natrafiono na resztki architektoniczne, począwszy od II tysiąclecia p.n.e., lecz historia Gazy znana jest zwłaszcza ze źródeł piśmienniczych i monet36. Palestyńsko– polsko-francuski zespół prowadzi jednak od
1994 roku prace ratunkowe, które przyniosły sporo ceramiki egipskiej, hellenistycznej i rzymskiej, monety bizantyjskie, także egipskie alabastry, grecki
hełm i architektoniczne fragmenty z czasów otomańskich.
Ślady karawan arabskich z epoki żelaza znaleziono na szlaku z Elath do
Gazy i do Jerozolimy. Świątynia z pierwszej połowy VIII wieku p.n.e., odkryta w Tell Arad, na południowym krańcu Wyżyny Judzkiej, zawierała między
innymi dwa półmiski ofiarne z północnoarabską inskrypcją jh, najprawdopodobniej skrótem określenia jad harīm, „własność świątyni”. Litera h występuje tam w dwóch wariantach charakterystycznych dla pisma oazy Tema37. Jest
to znamienny szczegół, gdyż karawana obrabowana przez Ninurta-kudurriusura składała się właśnie z kupców pochodzących z Saby i Temy. W Tell
es-Seba‘, stanowisku dawnej Beer Szewy, znaleziono przedmiot z północnoarabską inskrypcją khn, „wróżbita”, oraz szereg typowo południowoarabskich
ołtarzyków do palenia kadzidła, kamiennych korków do dzbanów, a także
kości dromaderów38. Dużą ich liczbę odkryto w Tell Dżemme, w pobliżu Ga33
34
35
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A. Fuchs, Die Inschriften Sargons II. aus Khorsabad, Göttingen 1994, Ann. 123-125,
s. 110, 320; Displ./Prunk. 27, s. 198, 344.
D.D. Luckenbill, The Annals of Sennacherib (OIP 2), Chicago 1924, 138, w. 48-49.
Lipiński, On the Skirts of Canaan, 376-378, z wcześniejszą literaturą.
Bibliografię podaną w Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Turnhout 1987 (20023),
518 (hasło Gaza), częściowo uzupełnia E. Lipiński, Itineraria Phoenicia, (Studia Phoenicia XVIII; OLA 127), Leuven 2004, 333, przyp. 359, 360.
Lipiński, On the Skirts of Canaan, 394-398.
Tamże, 411-415, z wcześniejszą literaturą.
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zy39. W miejscowości tej z pewnością zatrzymywały się karawany podążające
do Gazy.
Dwie południowoarabskie inskrypcje z Tell Dżemme są jednak później40
sze . Magazyn, w którym je znaleziono, został zbudowany nie wcześniej
niż około 350 roku p.n.e. Na jednej amforze namalowany jest południowoarabski monogram, a litera mim wyryta jest na typowo arabskim fragmencie
ceramicznym. Te skromne ślady poświadczają obecność karawan przywożących do Gazy kadzidło i przyprawy korzenne w czasach perskich i hellenistycznych.
W tym okresie Minejczycy osiedlali się nawet w Egipcie i na wyspie Delos, która stanowiła wtedy ważne centrum handlu śródziemnomorskiego41. Na
Delos spotykamy na przykład dwa napisy minejskie42, a minejską inskrypcję
grobową odkryto na sarkofagu w egipskiej Sakkarze43. Dwóch kupców minejskich z Delos, Hanna’ i Zajjad’il z klanu Hazb, ofiarowało nawet miejscowemu sanktuarium Apollina ołtarz poświęcony ich ojczystemu bogu księżycowemu Wadd i bogom z Ma‘in. Inskrypcja tego ołtarza jest dwujęzyczna,
minejsko-grecka. Krótszy tekst grecki wyraża całą dumę ofiarodawców, głosząc po prostu: „Dla Wadd, boga Minejczyków”44. Minejscy kupcy z Delos
utrzymywali prawdopodobnie kontakty z karawanami południowoarabskimi
poprzez port nadmorskiego Askalonu, jednego z miast dawnego filistyńskiego Pentapolu. Askalończycy byli bardzo aktywni na Delos. Nierzadko występują w inskrypcjach greckich odnalezionych na wyspie, jak na przykład bankier Filostratos z Askalonu, jeden z najlepiej znanych członków ich kolonii45.
Znana jest poniekąd inskrypcja minejska dotycząca handlu z Egiptem, Gazą
i Asyrią46, podczas gdy inna czyni aluzję do wymiany z Egiptem, Asyrią i regionem „Za Eufratem”, tj. Syrią i Palestyną na zachód od Eufratu47. Były to
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P. Wapnish, Camel Caravans and Camel Pastoralists at Tell Jemmeh, JANES 13(1981),
101-121.
G.W. Van Beek, Tell Gemmeh, RB 80(1973), 572-576 i tabl. XXVI (zob. 575 i tabl.
XXVIb).
Najstarszą wzmiankę o lewantyńskich kupcach na wyspie Delos można datować ok. 178 r.
p.n.e., gdy feniccy przedsiębiorcy ufundowali ku czci Apollina posąg Heliodora, ministra
Seleukosa IV: Inscriptiones Graecae XI/4, 1113.
RéS, nr 3570 i 3952.
RéS, nr 3427.
RéS, nr 3570.
Lipiński, Itineraria Phoenicia, 167-168, z podaniem źródeł i wcześniejszej, pożytecznej
literatury.
Rés, nr 2771, w. 3.
Rés, nr 3022, w. 1.
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już czasy, gdy bito pierwsze monety południowoarabskie, naśladujące tetradrachmy ateńskie z sową i głową Ateny48.
Bardziej wymowna jest „lista służebnic świątynnych” opublikowana
w roku 1943 przez Mlakera49. Zapisana w języku minejskim, zawiera imiona
stosunkowo dużej liczby kobiet pochodzących z północnej Arabii, Transjordanii i krajów położonych nad Morzem Śródziemnym. Pokrywa cztery strony
steli znalezionej w ubiegłym stuleciu przez Juliusza Halévy’ego w depresji al
-Mihjar, około 20 min marszu od Ma‘in, dawnej stolicy królestwa minejskiego. Inskrypcja zawiera serię zapisów sformułowanych prawie identycznie:
każdy z nich wzmiankuje ofiarowanie kobiety na służbę w sanktuarium oraz
podaje jej miejsce pochodzenia. Niektóre niewiasty wywodzą się z południowej Arabii: z Awsānu, Qatabanu, Hadramautu. Jedna przybyła z Jatrib, obecnej Medyny, ale większość z Egiptu, Dedānu i królestwa Lihjan (dzisiejsza
oaza al-‘Ula), z Moabu, Amonu, Gazy, Sydonu, a nawet z Grecji. Oto dwa
przykłady tych formuł ofiarnych:
„’Ilwahab, syn Hajū z [rodu] Namhāna, z klanu Gab’āna, ofiarował i odstąpił ’Abbę z Gazy”.
„Wahab’il, syn Jaham’ila, z [rodu] Rada‘, z klanu Gab’āna, ofiarował
i odstąpił ’Abszumī z Sydonu”.
Teksty te dopuszczają różne hipotezy, dotyczące znaczenia aktu ofiarowania niewiast na rzecz świątyni, jak również ich roli i funkcji w sanktuarium. Świadczą one w każdym razie o ożywionych stosunkach między
południową Arabią a krajami Żyznego Półksiężyca. W szczególności Gaza
wydaje się odgrywać ważną rolę w lewantyńskich obrotach handlowych, jak
sugeruje duża liczba kobiet pochodzących z tego miasta. Judea także mogła
znależź się w obszarze działalności Minejczyków, na co wskazywałaby hipoteza o zapożyczeniu przez nich instytucji lewitów50.
Na zakończenie należy podkreślić, że starożytna południowo-zachodnia
Arabia, dzisiejszy Jemen, chociaż słabo reprezentowana w dokumentacji
pochodzącej z północy, odgrywała ważną role w krajach wschodniego Śródziemnomorza, w Mezopotamii i Egipcie, dostarczając luksusowych pro-

48
49

50

WSCHÓD

S. Munro-Hay, Coinage of Arabia Felix: The Pre-Islamic Coinage of the Yemen, (Nomismata 5), Milano 2003, 42-43, 109-123.
K. Mlaker, Die Hierodulenlisten von Ma‘in, Leipzig 1943, 1-72; por. J. Ryckmans, Les
‘Hierodulenlisten’ de Ma‘in et la colonisation minéenne, w: Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques Étienne Van Cauwenbergh, Louvain 1961, 51-61. Inskrypcje wydano
powtórnie w: Iscrizioni minee, Napoli 1974, nr 392-398.
R. de Vaux, ‘Lévites’ minéens et lévites israélites, w: H. Gross, F. Mussner (red.), Lex tua
Veritas. Festschrift für Hubert Junker, Trier 1961, 266-273.
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duktów egzotycznych, takich jak kadzidło, mirra, korzenie51. Gaza słynęła
natomiast z rynku niewolników, gdzie zaopatrywali się zapewne handlarze
południowoarabscy. O handlu tym, praktykowanym w Gazie na wielką skalę,
świadczy już Księga Amosa 1,6, prawdopodobnie minejska „lista służebnic
świątynnych”, wreszcie wyprzedaż jeńców pojmanych przez Hadriana w czasie powstania żydowskiego Bar Kochby52.
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Port al-Mukhā, na północnym krańcu cieśniny Bāb al-Mandeb, pełnił jeszcze w XVII w.
rolę ośrodka eksportującego te produkty z Jemenu do krajów Azji, Egiptu i Europy, m.in.
za pośrednictwem wschodnioindyjskiej Spółki Handlowej z Amsterdamu. C.G. Brouwer,
Sweet-Scented Shipments, BiOr 64(2007), kol. 63-97.
S. Reiter (wyd.), S. Hieronymi presbyteri opera: in Hieremiam, (CCSL 74), Turnhout
1960, in Hier. 6, 18, s. 307; M. Adriaen (wyd.), S. Hieronymi presbyteri opera: in Prophetas Minores, (CCSL 76A), Turnhout 1970, in Zach. 11, 5, s. 307; Kronika paschalna
(PG XCII, kol. 613).
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Kozioł dla Azazela.
Zwierzęta jako nośniki nieczystości
na Wschodzie starożytnym

Kiedy już [Aaron] ukończy obrzęd przebłagania nad Miejscem Świętym, Namiotem Spotkania i ołtarzem, każe przyprowadzić żywego kozła. Aaron położy obie ręce na głowę
żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów,
wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego
przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób
kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię. Wtedy Aaron
wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, które
włożył wchodząc do Miejsca Świętego, i tam je położy. Wykąpie ciało w wodzie w miejscu poświęconym, włoży szaty
[...]. Człowiek, który wypędził kozła dla Azazela, wypierze
ubranie, wykąpie ciało w wodzie, potem wróci do obozu1.

Powyższy opis jednego z najbardziej znanych biblijnych obrzędów
oczyszczających i przebłagalnych wywołuje ożywioną dyskusję w nauce.
Dotyczy ona m.in. sposobu interpretacji poszczególnych elementów cytowanego rytuału, zasadności jego przeprowadzania w realiach hebrajskiego monoteizmu oraz roli pojawiającego się w tekście Azazela. Różnego
rodzaju kontrowersje wzbudza także poszukiwanie źródeł obrzędu, jak
i zachowanych w nim domniemanych wcześniejszych tradycji politeistycznych. Z tych względów literatura dotycząca zagadnienia kozła ofiarnego, jakkolwiek niezwykle obfita, koncentruje się zasadniczo na dwóch
aspektach – problematyce tożsamości Azazela oraz genezie rytuału prze1

Kpł 16,20-26.
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błagania. Pierwszy z nich, dość frapujący z punktu widzenia ewolucji hebrajskiej myśli religijnej, jest jednak zbyt słabo udokumentowany, aby można
było na dzień dzisiejszy uznać za pewnik jakiegokolwiek z proponowanych
rozwiązań2.
Co się tyczy poszukiwania genezy tego rytuału, należy pamiętać, iż ludy
zamieszkujące obszary starożytnego Wschodu stworzyły przez wieki swoistą „wspólną” tradycję, wyrażającą się przede wszystkim w sztuce, religii
i piśmiennictwie. Do tego amalgamatu należy też szeroko pojęta płaszczyzna
rytualna. Tak więc interpretacja obrzędów jednego z ludów bliskowschodnich
powinna dokonywać się niejako „wewnątrz” tradycji obejmującej także pozostałe kultury starożytnego Wschodu. Izrael zajmuje w tym modelu szczególne
miejsce. Jako najmłodsza z kultur bliskowschodnich wprowadza wprawdzie
rewolucyjny religijnie model monoteizmu, ale w zakresie czynności rytualnych obficie czerpie z istniejących praktyk, dostosowując je do potrzeb własnej religii. Dotyczy to również obrzędów oczyszczenia z grzechów, których
przykładem jest „kozioł dla Azazela”.
Zaznaczyć także wypada, iż w przypadku rytuałów sprawowanych na
starożytnym Wschodzie częstokroć bliższe ich rzeczywistego znaczenia są
interpretacje wydawałoby się najprostsze, bazujące na strukturze i „zdroworozsądkowej” funkcji ich poszczególnych elementów. Niezależnie bowiem od
okresu, w którym ukształtowała się ostateczna wersja badanych dziś przez
nas obrzędów, miały już one swoją tradycję. Oznacza to, iż wywodziły się
ze starszych, pragmatycznych zabiegów rytualnych, które wraz z upływem
lat były modyfikowane bądź ze względu na niezrozumienie niektórych detali,
bądź usunięcie, bądź co najmniej ograniczenie „niewygodnych” doktrynalnie czynności lub recytacji. Dlatego też w przypadku interpretacji rytuałów
niejednokrotnie należy się cofnąć do starszych – podobnych co do zasady
– zachowanych obrzędów lub sięgnąć do analogicznych zabiegów przeprowadzanych w kulturach równoległych.
Pod względem struktury rytuały oczyszczania można podzielić na trzy
główne fazy: usunięcie nieczystości, oddalenie nieczystości oraz nabycie
czystości. W cytowanym wcześniej fragmencie są krótkie wzmianki o tych
stadiach. Usunięcie nieczystości, która jako następstwo grzechów dotknęła
lud Izraela, dokonuje się poprzez położenie rąk na głowie kozła oraz głośne
wyznanie win. Z punktu widzenia poprawności jest to zabieg bardzo istotny,
gdyż dzięki bezpośredniemu kontaktowi skaza rytualna może przejść na zwie2
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Por. L.L. Grabbe, The Scapegoat: A Study in Early Jewish Interpretation, JSJ 18(1987),
156; R.S. Kluger, Satan in the Old Testament, Evanston 1967, 44; J.C.R. de Roo, Was
the Goat for Azazel Destined for the Wrath of God?, „Biblica” 81(2000), 233-241; G.R.
Driver, Three Technical Terms in the Pentateuch, JSS 1(1956), 97-98.
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rzę, a recytacja konkretyzuje wszystkie „części składowe” tej skazy. Po zakończeniu tej czynności zwierzę zostaje wypędzone i tym samym nieczystość
zostaje oddalona od ludzi, którzy mogą nie obawiać się jej powrotu3. Ostatni
zabieg to kąpiel, której poddaje się zarówno kapłan wyznający winy narodu,
jak też człowiek, który wypędził kozła na pustynię. Dla dokonania poprawnego oczyszczenia konieczne było przeprowadzenie wszystkich wspomnianych
czynności. Wśród nich dość szczególne miejsce zajmuje oddalenie nieczystości. Zabieg ten bowiem ukazuje, iż skaza została usunięta z oczyszczanego
obiektu. Gwarantuje także bezpieczeństwo, gdyż potraktowana w ten sposób
nieczystość nie będzie mogła powrócić między ludzi.
Biblijny obrzęd przebłagania nie jest odosobnionym przypadkiem wykorzystania w rytuale żywego nośnika nieczystości, ponieważ na obszarze całego starożytnego Wschodu była to ogólnie przyjęta praktyka. Należy jednak
podkreślić, iż zabieg ten stosowano zasadniczo w przypadkach poważniejszych, dla rodziny królewskiej lub oczyszczenia większej grupy ludzi, podczas gdy w trakcie „zwyczajnej” puryfikacji zadowalano się wizerunkiem lub
przedmiotem.
Wśród żywych zwierząt wykorzystywanych jako nośniki nieczystości
pojawiają się tak dzikie, jak i udomowione gatunki. Oba rodzaje warunkowały inny sposób ich oddalania od ludzkich osiedli. Zwierzęta dzikie były zazwyczaj po prostu wypuszczane na wolność, natomiast udomowione gatunki
należało wypędzić na tyle daleko, aby związana z nimi nieczystość nie mogła powrócić do ludzi. Pod względem bezpieczeństwa jednymi z najlepszych
nośników nieczystości były ptaki, które gwarantowały nie tylko zabranie nieczystości daleko od pana rytuału, lecz także odlatywały wysoko, co mogło
nasuwać skojarzenia z przenoszeniem skazy do nieba. Wykorzystanie ptaków
do przenoszenia nieczystości jest cechą specyficzną rytuałów hetyckich i huryckich. Rzadko występuje poza Anatolią. W Mezopotamii pojawia się w rytuałach namburbi. Wspomniane jest również w Biblii w kontekście uzdrowienia człowieka chorego na trąd4. Istnieją także istotne różnice pomiędzy
kontekstem wykorzystania ptaków. W obrzędach huryckich pojawiają się one
w rytach krwi dla oczyszczenia lub przebłagania odnoszących się do domu,
nigdy natomiast nie występują w przypadku puryfikacji człowieka. Rytuały
3

4
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Jak bardzo obawiano się powrotu nieczystości, świadczy późniejsza praktyka spychania
kozła w przepaść, w obawie, iż mimo wszystkich środków ostrożności mógłby on powrócić do miasta. Por. M. Münnich, Azazelu, kim jesteś?, RBL 55(2002), 91.
V. Haas, Ein hurritischer Blutritus und die Deponierung der Ritualrückstände nach hethitischen Quellen, w: K. Koch, B. Janowski, G. Wilhelm (red.), Religionsgeschichtliche
Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament. Internationales
Symposium Hamburg 17.-21. März 1990, (OBO 129), Freiburg–Göttingen 1993, 69.
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takie kończyły się zazwyczaj zabiciem i spaleniem ptaka, w związku z czym
właściwy transport nieczystości odbywał się za pośrednictwem ognia5.
Ptaki w namburbi są natomiast wykorzystywane do oddalenia nieczystości od pana rytuału. W poniższym przykładzie przeniesienie nieczystości odbywa się poprzez nakarmienie ptaków papką z mąki i wody, którą wycierano
pacjenta. Tak zainfekowane zostają wypuszczone, aby wynieść nieczystość
poza zasięg ludzi:
[...] Namburbi [przeciwko] nieszczęściu [pochodzącemu] od
ptaków [E1: ptaków jaskiniowych], które się nad człowiekiem
gromadziły. Czynności rytualne do tego: Kadzielnicę z jałowcem
ustawisz przed Szamaszem. Uczynisz libację z piwa. Złapiesz
samca i samiczkę «ptaka jaskiniowego», rozsypiesz mąkę [E1
i G: i mąkę isqūqu] do wody ze studni [G: z rzeki]. Natrzesz ciało tego człowieka. Dasz to [do zjedzenia] tym ptakom. Te ptaki
podniesie człowiek wysoko w rękach [i] [...] je. Samca podniesie
w prawej ręce, samiczkę w lewej ręce. Powie [następująco] przed
[Szamaszem]: zaklęcie: «Szamaszu, królu nieba i ziemi, który
sprawiedliwie zarządzasz krajami» [...]. Trzykrotnie wyrecytuje
on tę formułę [E2: zaklęcie], a ty wypuścisz samczyka w kierunku, z którego wschodzi słońce, a samiczkę w kierunku, w którym
słońce zachodzi [...]6.

Innym zwierzęciem, które usuwano wraz z nieczystością, była mysz. Jeden z rytuałów hetyckich zawiera opis przenoszenia skazy z ciała pana rytuału na kawałek cyny, który zostaje następnie przymocowany do myszy. Zwierzątko po wyrecytowaniu przez staruchę formuły zaklęcia zawierającego życzenie co do dalszych losów nieczystości zostaje wypuszczone na wolność:
5
6
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Haas, Ein hurritischer Blutritus, 70.
S. Maul, Zukunftsbewältigung, Eine Untersuchung Altorientalischen Denkens Anhand
der Babylonisch-Assyrischen Löserituale (namburbi), Mainz am Rhein 1994, 249-252.
Żywe ptaki naznaczone nieczystością ofiarnika były podobnie traktowane w Izraelu.
Po przeprowadzeniu czynności oczyszczających, do których należało m.in. pokropienie ofiarnika krwią zabitego ptaka, używając do tego żywego ptaka, nici i hizopu, po
czym ten żywy ptak był wypuszczany na pole: „[...] kapłan każe, aby ten, który ma być
oczyszczony z trądu, przyniósł dwa ptaki żywe, czyste, kawałek drewna cedrowego, nitki
karmazynowe i hizop. Potem kapłan każe zabić jednego ptaka nad naczyniem glinianym
napełnionym żywą wodą. Następnie weźmie drugiego ptaka, żywego, wraz z kawałkiem
drewna cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem
z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą żywą. Potem pokropi siedem razy
tego, który ma być oczyszczony z trądu, i w ten sposób oczyści go. A ptaka żywego wypuści na pole [...]”.
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[...] Następnie [starucha] zawija kawałek cyny w cięciwę łuku
i obraca tym w prawo nad jego rękami i jego stopami. Potem zabiera to i umieszcza to na myszy, i mówi tak: «Zabrałam Ci zło
i zawinęłam je wokół myszy. Teraz niech ta mysz wyniesie to
w wysokie góry i głębokie doliny i na szerokie drogi!» Następnie
wypuszcza mysz [...]7.
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Na terenach zachodnich i północnych do oddalenia nieczystości wykorzystywano zwierzęta hodowlane. Tradycja ta wywodzi się najprawdopodobniej z Syrii, ponieważ w tekstach dwóch rytuałów z Ebli, datowanych na
III tysiąclecie, pojawia się motyw przekazania nieczystości na kozę, którą następnie wypędza się na niezamieszkały step8: „[...] I oczyszczamy dom umarłych. Jedną kozę, której na szyi przywiązano pierścień ze srebra, od wejścia
boga Kura i Barama wyganiamy na otwarty step z gminy? Alini [...]”.
Motyw ten powraca w II tysiącleciu w tekstach rytualnych z Anatolii,
gdzie najczęściej w celu oddalenia nieczystości wykorzystywano kozła i psa.
Opis takiej czynności pojawia się w rytuale Anniwijani:
[...] A potem przyprowadza się młodą kobietę do wnętrza domu
i pozwala się jej w drzwiach zająć miejsce. Ona trzyma ptaka
z ciasta w rękach. Teraz dziewczyna krzyczy: «Wyjdź boże opiekuńczy lulimi, boże opiekuńczy innarawant wejdź do środka!»
I bierzemy wszystko na ręce i pędzimy przed sobą młodego psa
i kozła. I  idziemy w góry, w nietknięte miejsce. Idziemy tam,
gdzie nie dotarł pług. Dziewczyna zabiera ze sobą ptaka z ciasta
i stawia go obok stołu ofiarnego lub stawia go w oknie [...]”9.

7

8

9

KUB 27.67 aw. II 34-42; V. Haas, Materia Magica et Medica Hethitica. Ein Beitrag zur
Heilkunde im Alten Orient, Berlin–New York 2003, 468, także B.J. Collins, The Representation of Wild Animals in Hittite Texts, Ann Arbor 1989, 202-203; tenże, Necromancy, Fertility and the Dark Earth: The Use of Ritual Pits in Hittite Cult, w: P. Mirecki,
M. Meyer (red.), Magic and Ritual in the Ancient World, Leiden 2002, 324.
M. Krebernik, Die Beschwörungen aus Fara und Ebla, (Texte und Studien zur Orientalistik 2), Hildesheim–Zürich–New York 1984; I. Zatelli, The Origin of the Biblical
Scapegoat Ritual: The Evidence of two Eblaite Textes, VT 48(1998), 254-263; Haas,
Materia Magica et Medica Hethitica, 43; tenże, Betrachtungen zur Traditionsgeschichte
hethitischer Rituale am Beispiel des „Sündenbock” – Motivs, w: G. Beckman, R. Beal,
G. McMahon (red.), Hittite Studies in Honour of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion of
his 65th Birthday, Winona Lake 2003, 135-136.
KBo 12.104+VBOT 24 rew. III 25-35; D. Bawanypeck, Die Rituale der Auguren, Heidelberg 2004, 55.
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Wypędzane zwierzęta często miały nie tylko zabrać ze sobą zło, lecz
także przenieść je do wrogiego kraju10. Dotyczyło to zazwyczaj przypadków
nieszczęścia, które spadło na osoby związane z trwałością i obronnością całego państwa. Szczególnym przypadkiem w tym kontekście była nieczystość
dotykająca żołnierzy, a objawiająca się epidemią szerzącą się w obozie wojskowym. W jednym z rytuałów mających odwrócić nieszczęście od armii (rytuał Dandanku) przygotowywano osła (lub jego figurkę), na którego przenoszono nieczystość poprzez recytację zaklęcia. Następnie zwierzę wypędzano
do nieprzyjacielskiego kraju, aby zabrało ze sobą epidemię i wyniosło ją do
wrogich oddziałów.
[...] I gdy tylko oni skończą jeść i pić, wstaje pan rytuału. I przypędza się tam osła. Jeśli jednak on «pan rytuału» jest biedakiem,
przygotowuje się osła z ciasta. Potem kieruje się jego [osła] oczy
w kierunku wrogiego kraju i mówi tak: «Ty, Jarri, przygotowałeś
w tym kraju i obozie wojskowym zło. Teraz niech je osioł zabierze i wyniesie do wrogiego kraju!» [...]11.

Wypędzanie zwierzęcia obarczonego nieczystością pojawia się także
w innym rytuale przeciwko epidemii w obozie wojskowym. Jednak w tym
przypadku nośnikiem nieczystości jest zwierzę wraz z człowiekiem. Do zarażonego obozu wojskowego należało przyprowadzić barana i kobietę, przeprowadzić ich przez środek obozowiska i wypędzić za granice kraju wraz
z przekazaną na nich epidemią.
[...] Następnie przeprowadzają barana i kobietę, chleb i piwo,
przez środek obozu wojskowego i wypędzają na step. [...] I mówią przy tym tak: «Patrz, jakie zło było w tym obozie wojskowym i prześladowało ludzi, bydło, owce, konie, muły i osły, teraz
patrz, z obozu wojskowego zabrano barana i kobietę. Do którego
[kraju] oni wejdą, ten kraj weźmie na siebie epidemię «z tego
obozu» [...]12.

Jakkolwiek temat niniejszego wystąpienia dotyczy zwierząt, nie można
jednak pominąć tych rytuałów, w których rolę nośników nieczystości odgrywali ludzie. Jest to bowiem czynność identyczna technicznie z wcześniej
10
11
12
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R.H. Beal, Hittite Military Rituals, w: M. Meyer, P. Mirecki (red.), Ancient Magic and
Ritual Power, Leiden 1995, 69.
KBo 42.40 32-38; Bawanypeck, Die Rituale der Auguren, 145.
KUB 9.32+ aw. 15-32; A.M. Polvani, La terminologia dei minerali nei testi ittiti 1, Firenze 1988, 150; Haas, Materia Magica et Medica Hethitica, 436.
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omówionymi ze względu na wykorzystanie żywego środka transportu dla
skazy rytualnej. Co więcej, niektóre z przytoczonych poniżej fragmentów są
bliższe biblijnemu opisowi wypędzenia kozła, niż te z wykorzystaniem zwierząt. Obrzędy, podczas których wypędzano ludzi uprzednio zakażonych nieczystością, spotykamy na całym obszarze starożytnego Wschodu. Napotykamy je miedzy innymi w mezopotamskich rytuałach namburbi. Przeniesienie
nieczystości było w tym przypadku połączone z przekazaniem skazy poprzez
wydzielinę z ciała. Pan rytuału po odprawieniu czynności obrzędowych musiał udać się do obcego sobie domu, w którym miał przenocować i odbyć
z nieznaną sobie kobietą stosunek. Kobietę tę musiał wypędzić o wschodzie
słońca i dopiero wówczas nieczystość i nieszczęście miały zostać od niego
oddalone. Zabieg ten pojawia się w rytuale przeciwko nieszczęściu od węża.
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[...] Dotknięty człowiek nie powinien [wracać] tą drogą, którą
przyszedł. [Powinien wejść do innego domu a potem [tam] spędzić
noc. Do obc]ej [kobiety] powinien on się zbliżyć [seksualnie]13.
Potem [o brzasku każe on tej kobiecie wyjść. Po tym będzie] od
tego [pochodzące] [nieszczęście] rozwi[ązane] [...]14.

Wypędzanie człowieka, mającego zabrać ze sobą nieczystość, jest także
wykorzystane w rytuale przeciwko wszelkiemu nieszczęściu, lecz w zupełnie
innym kontekście. Całkowicie nieznany panu rytuału mężczyzna miał wejść
do jego domu, dokonać aktów agresji i zniszczenia, dotknąć sprzętów domowych. Potem mężczyzna ten był skrępowany poprzez związanie rąk na
plecach i wypędzony z domu. Po opuszczeniu budynku musiała przekroczyć
rzekę i udać się w „nieznane miejsce”. W ten sposób nieczystość miał zostać
oddalona od pana rytuału, a obcy człowiek mógł wrócić do swojego domu.
[...] Nieznanemu mężczyźnie, który nie zna domu człowieka,
każesz wziąć do rąk łuk [i] siedem strzał z żelaznymi grotami,
siedem ditto z miedzianymi grotami, siedem ditto z drewnianymi grotami. Żelazny sztylet [i] siekierę przywiążesz mu na biodrach. On wejdzie do domu człowieka i schwyci strzałę. Potem
ją wystrzeli. Łuk odłoży. Następnie rozetnie ościeżnice, bramę,
drzwi [i] rygle domu człowieka żelaznym sztyletem i siekierą [B:
z miedzi]. Majątek – ile na podwórzu domu człowiek położy – ile
on stamtąd może wynieść, każesz mu schwycić. Następnie zwią13
14

Por. Maul, Zukunftsbewältigung, Eine Untersuchung Altorientalischen, 78.
Namburbi od węża 5, 14-15; R. Caplice, Namburbi Texts in the British Museum, OrNS
36(1967), 23-24; Maul, Zukunftsbewältigung, Eine Untersuchung Altorientalischen, 284287.
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żesz jego ramiona na plecach [i] każesz mu wyjść. [B i C: Potem]
każesz mu przekroczyć rzekę. Ty [...] potem weźmiesz go na nieznane miejsce, a następnie będzie nieszczęście wymazane [...]15.
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W przytoczonym tekście obcy człowiek staje się i nośnikiem nieczystości, i personifikacją wrogich zamiarów, jakie wobec pana rytuału były przygotowywane. Dlatego też nie tylko zostaje wypędzony z domu w nieznane
miejsce, lecz także skrępowany. Działania podjęte wobec niego łączą w sobie wypędzenie nośnika nieczystości, jakim się stał po dotknięciu sprzętów
domowych, oraz unieszkodliwienie zła, którego był uosobieniem. Czynności
należące do drugiej grupy są identyczne z niektórymi zabiegami podejmowanymi w odniesieniu do figurek czarowników lub demonów. Zaznaczyć też
należy, że wszystkie akty agresji mają uwidocznić atak złych sił, których ofiarą stał się zarówno pan rytuału, jak i jego dom. Nie mają one jednak na celu
magicznego zniszczenia domu, ponieważ wtedy logiczną kontynuacją rytuału
byłoby magiczne odbudowanie domostwa. W tym wypadku czynności podejmowane przez nieznanego człowieka doprowadzają do przejęcia przez niego
nieczystości, która dotknęła dom pana rytuału. Wystarczy więc skrępować
nieznajomemu ręce i wypędzić go za rzekę, na nieuczęszczane miejsce, co
zagwarantuje, iż nieczystość już stamtąd nie powróci.
W powyższych przykładach warto zwrócić uwagę na fakt, iż nośniki nieczystości były wypędzane jedynie w dwa miejsca – albo do wrogiego kraju,
dokąd miała się udać skaza wraz z przypisanymi do niej nieszczęściami, albo
na miejsce pustynne, bezimienne, anonimowe. O znaczeniu tego ostatniego
elementu będziemy jeszcze mówić.
Wszystkie wcześniej omówione fragmenty rytuałów są ilustracją bogatej
myśli religijnej oraz magicznej ludów, z którymi Izraelici spotkali się w czasie swej długiej wędrówki przez obszary bliskowschodnie. Nie mogło to pozostać bez wpływu na kształtowanie się tradycji narodu, który stosunkowo
późno pojawił się na arenie historii. Z tego powodu też wiele rytuałów, w tym
rytuał przebłagania, powstało najprawdopodobniej niejako „z inspiracji” obrzędowością sąsiadów. Jej oddziaływanie najwyraźniej widać na płaszczyźnie
„technicznej”, funkcjonującej niezależnie od aktualnej myśli religijnej. Czym
zatem, od strony praktycznej, był kozioł ofiarny wykorzystywany do oddalenia nieczystości od Izraela?
Podobnie jak i inne elementy rytuału oczyszczania, także oddalenie nieczystości mogło być dokonane na kilka sposobów, co staje się źródłem czę15
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R. Caplice, The Akkadian Namburbi Texts, An Introduction, (SANE 1/1), Los Angeles
1974, 21-22; Maul, Zukunftsbewältigung, Eine Untersuchung Altorientalischen, 484494.
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stych nieporozumień we współczesnej literaturze przedmiotu. Pierwszą metodą było użycie zastępczego wizerunku. W takim przypadku nieczystość miała
opuścić człowieka i przejść na wizerunek, ponieważ przekonywano bogów, iż
to właśnie on popełnił rytualne wykroczenie, zatem on powinien zostać ukarany. Jeszcze inna taktyka polegała na dokonaniu zabiegu substytucji. Substytut miał zastąpić człowieka i na tego zastępcę spadała zarówno nieczystość,
jak i kara zesłana przez bogów. Była to swoista umowa pomiędzy człowiekiem i bóstwem. Po dokonaniu substytucji (a zatem oddzieleniu magicznego
czy też rytualnego ego i przekazaniu go na substytut) człowiek zgadzał się
na przyjęcie kary od danego bóstwa, natomiast bóg akceptował zesłanie kary
na magiczne ego pana rytuału z pominięciem jego powłoki cielesnej16. Kolejnym sposobem było wykorzystanie człowieka, przedmiotu lub zwierzęcia,
na które miała przejść nieczystość. Taki nośnik następnie był umieszczany
z dala od ludzkich osiedli.
W przypadku biblijnego rytuału przebłagania możemy mówić jedynie
o tej ostatniej metodzie. Kozioł ofiarny nie jest bowiem substytutem. W takim przypadku zwierzę na drodze rytualnej musiałoby zostać utożsamione
z oczyszczaną społecznością, podczas gdy taki obrzęd nie ma miejsca. Nie
stanowi on także wizerunku zastępczego. Wówczas nie musiałby wynosić
grzechów Izraela, gdyż sam stałby się ich podobizną17. Natomiast fakt pozostawania nośnikiem nieczystości potwierdza nie tylko nałożenie rąk na głowę
zwierzęcia, połączone z głośnym wyznaniem (a więc nazwaniem i magicznym
ucieleśnieniem) win narodu wybranego, ale również konieczność dokonania
rytualnego obmycia po przeprowadzeniu obrzędu zarówno przez kapłana,
jak i przez człowieka, który wyprowadził zwierzę na pustynię, a więc przez
ludzi, którzy mieli bezpośredni kontakt z kozłem po jego „zainfekowaniu”
rytualną nieczystością w postaci grzechów. Zaznaczyć należy, iż ten ostatni
zabieg w pewnym stopniu podważa także tezy o ofiarnym charakterze kozła
16

17
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Jest to założenie przeciwne do twierdzenia, iż ustanowienie substytucji polegało na „przechytrzeniu” bóstwa. Por. Münnich, Azazelu, 103-104. W wielu przypadkach istniejący
stan rzeczy był bogom przedstawiany, a następnie przez nich zatwierdzany. Autor zdaje
sobie jednak sprawę, iż niewielka liczba tekstów, w których występuje odwołanie się do
zgody bogów, jest słabą stroną tego założenia. Tekstem z zachowanym fragmentem apelu
do bogów jest np. KUB 24.5 aw. 9’-12’. Por. Haas, Materia Magica et Medica Hethitica,
427; I. Yakubowich, Were Hittite Kings Divinely Anointed? A Palaic Invocation to the
Sun-God and Its Significance for Hittite Religion, JANER 5(2005), 124.
Odmienny punkt widzenia por. G. Wilhelm, B. Janowski, Der Bock, der die Sünden hinausträgt. Zur Religionsgeschichte des Azazel-Ritus Lev. 16, 10.21f., w: K. Koch, B. Janowski, G. Wilhelm (red.), Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien,
Nordsyrien und dem Alten Testament. Internationales Symposium Hamburg 17.-21. März
1990, (OBO 129), Freiburg–Göttingen 1993, 69-109.
WSCHÓD

Stefan Nowicki

56

dla Azazela: złożenie ofiary nie powoduje skazy i poza szczególnymi przypadkami nie niesie ze sobą konieczności oczyszczenia po jej dokonaniu18.
Samo wypędzenie zwierzęcia na pustynię, będąc kolejnym argumentem
na potwierdzenie jego występowania w charakterze nośnika nieczystości,
również pozostaje w ścisłym związku z praktyką rytualną ludów Bliskiego
Wschodu oraz głęboko zakorzenionym myśleniem magicznym, przypisującym słowom i nazwom moc sprawczą. Wyrazem tego rozumowania jest
obecna także w przytoczonych powyżej fragmentach tekstów źródłowych
dbałość o „bezimienność” nośników nieczystości oraz miejsc, do których są
one adresowane. W uniwersalnym namburbi anonimowość nośnika uniemożliwia nieczystości powrót, ponieważ została wyniesiona w nieznane miejsce
przez nieznanego człowieka. Zgodnie z ówczesnym światopoglądem oznaczało to umieszczenie skazy rytualnej w izolacji od ludzkiego świata19. Podobnie rzecz się ma z nakazami towarzyszącymi namburbi od węża – nieczystość zdeponowana w bezimiennym dla pana rytuału nośniku, jakim w tym
wypadku była obca kobieta, staje się skazą niejako zawieszoną w „próżni”,
więc bezsilną, jeśli chodzi o jej możliwość powrotu do oczyszczonego człowieka. Tak samo w przypadku kozła ofiarnego jego wypędzenie na miejsce
pustynne, niemające nazwy, związane jest nie tylko z przypisywaniem pustyni roli siedliska demonów, lecz także z unieszkodliwieniem – w magicznym
rozumieniu – związanej ze zwierzęciem nieczystości.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż biblijny rytuał przebłagania jest typowym obrzędem oczyszczania i jako taki jest analogiczny w stosunku do
rytuałów sprawowanych na innych obszarach starożytnego Wschodu. Wykazuje on przede wszystkim klasyczną trzyczęściową strukturę, wymaganą dla
poprawnej puryfikacji – usunięcie nieczystości, jej oddalenie oraz nabycie
czystości na zakończenie zabiegów. Zwierzę odgrywa w nim rolę nośnika
nieczystości, na co wskazuje czynność przenoszenia na niego samych grzechów i przewin z ludu wybranego, jak też jego wypędzenie z dala od ludzi.
Nie jest ono substytutem ani wizerunkiem zastępczym, ponieważ na pierwsze
z nich przenoszono tożsamość, a na drugie odpowiedzialność za złamanie boskich praw i nakazów. Zresztą zarówno substytuty, jak i wizerunki zastępcze
zazwyczaj zabijano, topiono lub zakopywano, gdyż w ten sposób starano się
18
19
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Por. H. Hubert, M. Mauss, Esej o naturze i funkcji ofiary, Kraków 2005, passim.
Por. C. Jean, Male and Female Supernatural Assistants in Mesopotamian Magic, w: S.
Parpola, R.M. Whiting (red.), Sex and Gender in the Ancient Near East, Part I, Helsinki 2002, 258. „Namburbi zalecają wprowadzenie do domu obcego mężczyzny, który za
pomocą przyniesionej broni ma w magiczny sposób zniszczyć dom”. Anonimowość nie
mogła także gwarantować, że nieczystość „nie może podążać za anonimowym posłańcem”, gdyż w takim przypadku nie opuściłaby oczyszczanego domu.
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„wyręczyć” bogów w zesłaniu kary. Kozioł w tym rytuale prawdopodobnie
nie jest także ofiarą, na co wskazuje brak formuł ofiarnych oraz oczyszczenie
po jego wypędzeniu.
Problematyczne jest natomiast prześledzenie drogi, jaką przebył ten rytuał, zanim wszedł do biblijnego kanonu. Zasadniczą przeszkodą jest lakoniczność opisu samego obrzędu, dlatego że na tym stopniu ogólności jest to po
prostu powtórzenie schematu doskonale znanego z innych kultur starożytnego Wschodu. Źródeł tego rytu można poszukiwać w tradycji każdego z ludów
zamieszkujących Bliski Wschód w starożytności. Z tego powodu pojawiają
się głosy, sugerujące zapożyczenie zwyczaju wypędzenia kozła ofiarnego od
Hurytów, Hetytów lub z Mezopotamii20. Istnieją także tezy o niezależnym (ze
względu na unikalny system religijny) powstaniu tego obrzędu w tradycji hebrajskiej, chociaż są one odosobnione21. Stwierdzić jednak należy, że mimo iż
dla obszarów bliskowschodnich w pewnym sensie nauczycielką i mistrzynią
praktyk magicznych była Mezopotamia, jednak rozległe kontakty oraz ożywiona wymiana towarów, myśli, kultury i zwyczajów pomiędzy wszystkimi
ludami zamieszkującymi starożytny Wschód doprowadziły do ograniczenia
lokalnych „odrębności” magicznych na rzecz wspólnej dla całego kręgu kulturowego tradycji. Z tego względu rytuał przebłagania należy potraktować
raczej jako jeden z wielu wariantów powszechnie znanego obrzędu niż jako
oddzielny rytuał zapożyczony od konkretnego, starszego ludu.
20
21
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Por. np. V. Haas, Ein hethitisches Beschwörungsmotiv aus Kizzuwatna: seine Herkunft
und Wanderung, OrNS 40(1971), 410-430.
De Roo, Was the Goat for Azazel Destined.
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Jak Jehu wyrugował Baala (2 Krl 10,18-28)
– deuteronomistyczny paradygmat
konfliktu religijnego?

Wstęp
Geograficzne usytuowanie Izraela sprawiło, że jego terytorium stanowiło
teren nakładania się różnych kultur1, jak też miejsce spotkań różnych religii2.
Biblia hebrajska daje temu świadectwo, a dyskusja o naturę tego świadectwa
toczy się co najmniej od dwustu lat.
Druga Księga Królewska zawiera perykopę, obrazującą likwidację kultu
Baala w Samarii. Jest zatem wyrazistym przykładem, w jaki sposób w jednej
z tradycji biblijnych ukazana została relacja z innym kultem. Ta relacja przybiera formę konfliktu zakończonego materialną likwidacją wszystkiego, co
było związane z kultem Baala, od miejsca kultu poczynając, na wyznawcach
kończąc.
Poniższe opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zostanie
przedstawione usytuowanie tekstu w szerszym kontekście i jego struktura,
w drugiej motywy i idee, na podstawie których utkano tekst, a w trzeciej refleksja nad koncepcją konfliktu i sposobu wyrażenia go przez deuteronomistycznego autora/redaktora3, odtąd zwanego deuteronomistą.

1

2

3

Na temat relacji pomiędzy Izraelem a innymi centrami na starożytnym Bliskim Wschodzie zob. M. Smith, On the Differences Between the Culture of Israel and the Major
Cultures of the Ancient Near East, JANES 5(1973), 389-395.
W tekście biblijnym nie znajdujemy albo znajdujemy tylko ślady tego, co W. von Soden
zwie syncretistic theology. Por. W. von Soden, The Ancient Orient, Grand Rapids 1994,
179-182.
Dyskusję nad właściwym rozumieniem autorstwa i redakcji tekstów biblijnych podjął
J. Van Seters, Author or Redactor?, JHS 7(2007), art. 9, 1-23.
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I.	Kontekst i struktura perykopy
Perykopa o likwidacji kultu Baala (2 Krl 10,18-28) stanowi część „sekwencji o Jehu”, założycielu nowej dynastii izraelskiej. Obejmuje ona dwa
rozdziały Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 9-10), należące do „synoptycznej
historii Izraela i Judy” (1 Krl 12 – 2 Krl 17)4. Zasadniczy rdzeń tej sekwencji
stanowi „opowiadanie” o przejęciu władzy5 nad Izraelem przez jednego z dowódców wojskowych o imieniu Jehu. Poprzedza ją cykl prorocki, a po niej
następuje sekwencja dotycząca królestwa judzkiego:
sekwencja z cyklem Elizeusza
sekwencja o Jehu
sekwencja o przywróceniu dynastii Dawidowej
w Jerozolimie

– 2 Krl 2-8
– 2 Krl 9-10
– 2 Krl 11-12

Sekwencję o Jehu otwiera interwencja „syna prorockiego”, dokonującego
aktu namaszczenia go na króla (2 Krl 9,4-10). Przypomina ona w swej formie
dramat, który „rozwija się za pośrednictwem serii krótkich scen”6. Kluczowe
epizody7, czyli śmierć Jorama, ostatniego z Omrydów, śmierć Izebel oraz zagłada rodu królewskiego, są podsumowane poprzez nawiązanie do przesłania
Jhwh, zapowiadającego koniec dynastii (2 Krl 9,25-26.36-37; 10,10.17).
Zmianie na szczycie władzy w Samarii poświęcony jest przede wszystkim rozdział dziewiąty, ale rozdział dziesiąty jest ściśle powiązany z tym
zagadnieniem. Głównym i bezspornie dominującym bohaterem i protagonistą sekwencji jest Jehu, którego postać, a nade wszystko rola oraz ocena,
wzbudziła duże zainteresowanie8 również ze względu na pojawienie się jego
imienia na asyryjskim czarnym obelisku9. Sekwencja o Jehu stanowi najdłuż4

5
6
7
8

9
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Szczegółowe opracowanie „historii synoptycznej” znajduje się w niepublikowanej dysertacji: A. Mrozek, Sakralizacja dziejów w „historii synoptycznej” podzielonego królestwa
Izraelskiego (X-VIII wiek p.n.e.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007.
S.J. DeVries, 1 Kings, (WBC 12), Waco 1985, 56, 67-69, 90, 119, 122. Używa on określenia Jehuite accession narrative.
M. Cogan, H. Tadmor, II Kings, (AB 11), Garden City 1988, 117: „the drama unfolds in
a series of short scenes”.
Por. J. Gray, I & II Kings, (OTL), London 19803, 537.
Wystarczy przytoczyć kilka publikacji, jak chociażby: G.W. Ahlström, King Jehu –
A Prophet’s Mistake, w: A.L. Merrill, T.W. Overholt (red.), Scripture in history & theology: essays in honor of J. Coert Rylaarsdam, Pittsburgh 1977, 47-69; K.-H. Bernhardt,
Jehu, König von Israel, TRE 16(1987), 553-554; H. Gunkel, Der Aufstand des Jehu,
w: Geschichten von Elisa, Berlin 1922, 67-94, 98-100; J.C. Trebolle-Barrera, Jehú y
Joás: Texto y composición literaria de 2 Reyes 9-11, Valencia 1984.
Por. P.K. McCarter, ‘Yaw, Son of Omri’: A Philological Note on Israelite Chronology,
BASOR 216(1974), 5-7; C.C. Smith, Jehu and the Black Obelisk of Shalmaneser III,
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szą kompozycję, jaka znajduje się w Księgach Królewskich, mającą za temat
zamach stanu10 i zmianę dynastyczną w królestwie izraelskim.
Zasadniczy zręb sekwencji przypisywany jest tradycji poprzedzającej
opracowanie deuteronomisty. J. Grey sugeruje, że deuteronomista złączył
dwie odmienne tradycje, jedną o charakterze militarnym, a drugą – religijnym11. Niezależnie jednak od słuszności tej hipotezy, wydaje się, że celem
deuteronomistycznego opracowania było ukazanie upadku nie tylko dynastii
omrydzkiej, lecz także związanego z nią i aprobowanego kultu Baala.
Sekwencja składa się z dwóch odrębnych części. Pierwsza, obejmująca
cały rozdział dziewiąty, odnosi się do samego zamachu stanu. Składają się
nań cztery etapy:
wprowadzenie
etap początkowy
etap pośredni
etap decydujący

–
–
–
–

namaszczenie i proklamacja
zawiązanie spisku
marsz na Jizreel
zabicie Jorama
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– 1-13
– 14
– 15-21
– 22-26

Te cztery etapy, prowadzące do uśmiercenia władcy, uzupełniają dwa
epizody związane z zabiciem judzkiego władcy Ochozjasza (ww. 27-29)
i uśmierceniem Izebel (ww. 30-37).
Druga część sekwencji (rozdział 10) zawiera serię niezależnych epizodów, obrazujących geograficzno-tematyczny rozwój akcji. Jehu przemieszcza
się z Jizreel do Samarii, likwidując po drodze jednych, czyli wrogów, i zawierając pakty z innymi, czyli sprzymierzeńcami. Zawiera ona cztery epizody:
– likwidacja członków dynastii omrydzkiej
– likwidacja krewnych Ochozjasza
– likwidacja resztek potomków Achaba
– likwidacja kultu Baala

– 1-11
– 12-14
– 17
– 18-28

Ta druga część sekwencji jest dopełniona typowo deuteronomistycznym
podsumowaniem panowania Jehu, w którym zawiera się religijna ocena władcy (ww. 29-31), kronikarska informacja o agresji Aramejczyków (ww. 32-33)
oraz sumariusz, podsumowujący panowanie (ww. 34-36).
W większości komentarzy werset 18 wskazywany jest jako początek nowej jednostki, perykopy. Jej koniec nie jest tak oczywisty. Można dyskutować,

10

11

w: A.L. Merrill, T.W. Overholt (red.), Scripture in history & theology: essays in honor of
J. Coert Rylaarsdam, Pittsburgh 1977, 71-105.
S. Olyan, Hašalôm: Same Literary Considerations of 2 Kings 9, CBQ 46(1984), 652668, uważa, że rozdział 9 jest niezależną jednostką literacką, a motywy w nim obecne nie
pojawiają się w następnym, dziesiątym rozdziale.
Zob. Grey, Kings, 537.
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czy kończy się ona na wersecie 27,28 ,czy też należy do niej dołączyć wersety
28-32. Byłoby chyba słuszniej odstąpić od takiego schematycznego i sztywnego podziału na odseparowane elementy konstrukcji sekwencji, a przyjęć,
że w sekwencji istnieją wersety, oznaczające przejście pomiędzy mniejszymi
jednostkami. Takim właśnie przejściem byłby werset 28, oznaczający z jednej
strony podsumowanie perykopy o wyrugowaniu Baala, a z drugiej wprowadzenie do oceny religijnej króla Jehu ze strony deuteronomisty (ww. 29-31).
Poza wskazanymi wersetami (18-28) pojawiają się wersety, które je wyjaśniają. Swego rodzaju wprowadzeniem i kluczem interpretacyjnym perykopy w jej obecnym kształcie są wersety 15-16. Podsumowanie perykopy
(w. 28) stanowi drugi klucz interpretacyjny.
Omawiana perykopa zasadniczo różni się od poprzednich w sekwencji
z racji zawartych w niej treści religijnych, w tym szczególnie kultycznych.
Jest ona tradycyjnie dzielona na dwie podczęści (I – ww. 18-23; II – ww.
24-27). Biorąc jednak pod uwagę wcześniejsze obserwacje, materiał samej
perykopy i elementy poboczne dają się schematycznie wyrazić w sposób następujący:
zapowiedź wierności Jhwh
działania przygotowawcze
realizacja
podsumowanie

– ww. 15-16
– ww. 18-24
– ww. 25-27
– w. 28

Tekst ma w przeważającej mierze charakter narracyjny z silnym elementem dyskursu (19b.28). Dominuje jeden główny aktor – Jehu. Tylko jemu
narrator udzielił głosu. Obok niego pojawiają postaci realizującejego zamiary
i decyzje oraz narrator, który staje się też dyskretnym komentatorem.

II. Motywy literackie i idee zawarte w perykopie
Na kompozycję tekstu perykopy składają się idee oraz motywy o różnym
charakterze, którymi posłużył się jej deuteronomista, by ukazać swoją wizję definitywnej rozprawy z kultem Baala w kontekście konfliktu religijnego.
K.L. Younger Jr., opracowując poszczególne perykopy biblijne, używa terminu syntagm, którym oznacza pojedynczy element w epizodzie12. L. Alonso
12
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Por. K.L. Younger Jr., Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient Near Eastern and
Biblical History Writing, (JSOTSup 98), Sheffield 1990, 70: „the individual elements
configured within an episode”.
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Schökel posługuje się terminem „motyw”, który w porównaniu z tematem
jest bardziej ograniczony i zróżnicowany13. Motyw wielokrotnie się pojawia
w formie obrazu. Kiedy zaś motyw literacki powraca w ramach określonej
tradycji, aż staje jej integralną częścią, zostaje określony jako topos literacki.
S. Talmon14 zauważa, że termin motif w języku angielskim jest od połowy
XIX wieku używany w sztuce i literaturze, dając przy tym swoją definicję
motywu15. Motywem może być zarówno jedno słowo, jak i złożenie, wyrażające określoną myśl i powtarzające w podobnej sytuacji lub przywoływane
w podobny sposób w określonym dziele lub w różnych dziełach literackich
o podobnych charakterze16. Idea w tekście literackim ma charakter ogólny,
abstrakcyjny, motyw zaś jest bardziej konkretny, zbliżony do obrazu i niekiedy przyjmuje jego formę.
Motywy i idea zawarte oraz użyte w perykopie mają różny zakres znaczeniowy i można je podzielić na ogólne, czyli niezależne od zagadnienia
konfliktu, pośrednie, czyli przybliżające do tematu, oraz te ściśle związane
z tematem konfliktu.
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1. Motywy i idee tworzące kontekst
Perykopa otwiera się powszechnym w tekstach deuteronomistycznych
motywem zgromadzenia „całego ludu” (w. 18). Ten motyw pełni tylko rolę
wprowadzenia do idei zwoływania wyznawców Baala (ww. 19.20) na zgromadzenie kultyczne17. Zwołanie zgromadzenia, choć mogłoby się wydawać
logicznym centrum perykopy, to jednak przy dalszej analizie traci tę rolę.
Wersety od 19 do 22, odnoszące się do zgromadzenia, zdominowała bowiem
idea kompletności. Podkreślone zostaje wezwanie „wszystkich” proroków,
kapłanów i wyznawców Baala (w. 19). Wskazuje się na groźbę utraty życia
13
14

15

16
17

L. Alonso Schökel, Manuale di poetica ebraica, Brescia 1989, 221.
Por. S. Talmon, The ‘Desert Motif’ in the Bible and in Qumran Literature, w: A. Altmann
(red.), Biblical Motifs; Origins and Transformation, (Studies and Texts 3), Cambridge,
Mass. 1966, 38-39.
Tamże: „A literary motif is a representative complex theme which recurs within the framework of the Old Testament in variable forms and connections. It is rooted in an actual situation of anthropological or historical nature. In its secondary literary setting, the
motif gives expression to ideas and experiences inherent in the original situation, and is
employed to reactualize in the audience the reactions of the participants in that original
situation. The motif represents the essential meaning of the situation, not the situation
itself. It is not a mere reiteration of the sensations involved, but rather a heightened and
intensified representation of them”.
Por. J.T. Shipley (red.), Dictionary of World Literature, New York 1953, 274.
Por. Cogan, Tadmor, II Kings, 115.
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wobec niestawienia się (w. 19). Akcentuje się zasięg zwołanego zgromadzenia. „Z całego” Izraela przybywają „wszyscy” (w. 21) na jedno miejsce, do
świątyni Baala, wypełniając ją „całą”. „Wszyscy” wyznawcy Baala otrzymują odświętne szaty, wyróżniające je od innych (w. 23). W tekście rodzi się napięcie pomiędzy wszystkimi i całym a jednym miejscem: przyszli „wszyscy”,
co do jednego, „wszyscy” w „jedno” miejsce, oni i „tylko” oni. Te elementy
wyrażają kompletność.
Z koncepcją kompletności, wyrażającą zgromadzenie wszystkich w jednym miejscu, łączy się ściśle postępowanie Jehu naznaczone elementem przebiegłości. Montgomery stwierdza, że podstępne uderzenie na wyznawców
Baala jest najbardziej oryginalnym elementem perykopy18. Czy przebiegłość
jest w istocie tak oryginalna? Chyba ten osąd jest trochę na wyrost. Przebiegłość to motyw często powracający w literaturze starożytnej. Wystarczy
wspomnieć z literatury klasycznej Odyseusza. Bardziej oryginalny może być
element ironii, ale i ten przecież nie jest czymś wyjątkowym. Niewątpliwie
jednak przebiegłość Jehu jest znacząca w pierwszej części perykopy. Wydaje
się bowiem, że zdominowały ją idea kompletności i koncepcja przebiegłości
Jehu. Na tych filarach jest oparta jej druga, decydująca część.

2. Motywy związane z kultem
Motywy przybliżające do rozstrzygnięcia są związane z kultem. W pierwszej części perykopy pojawiają się dwa z nich. Pierwszym jest wspomniany
powyżej w kontekście kompletności motyw ogłoszenia święta ku czci Baala
(w. 20)19, który stanowi wyjaśnienie obecności wyznawców Baala w jednym
miejscu. Drugi z nich, motyw złożenia wielkiej ofiary, pełni podwójną rolę
(w. 20). Tłumaczy ogłoszenie święta oraz pośrednio ironicznie zapowiada
zabicie wyznawców Baala. Autor wkłada w usta Jehu ten kluczowy, a zarazem ironiczny termin „wielka ofiara” – ( זבח גדולw. 19). W trakcie perykopy
ten zwrot już nie powraca, a zostają użyte terminy określające rodzaj ofiar:
„krwawe” i „całopalne” –  זבחיםi ( עולותw. 24). To może wskazywać na szczególną rolę oraz wieloznaczność motywu wielkiej ofiary.
Złożenie albo inaczej syntagma „świątynia Baala” – ( בית הבעלww.
21.21.23.25.26.27) w pierwszej części pełni rolę kontekstu liturgicznego,
a w drugiej staje się celem działania. Gromadzą się w niej wyznawcy Baala,
18
19
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Por. J.A. Montgomery, H.S. Gehman, Kings. A Critical Exegetical Commentary on the
Books of Kings, Edinburgh 1951, 410.
Por. A. Kuyt, J.W. Wesselius, A Ugaritic Parallel for the Feast for Ba’al in 2 Kings X
8-25, VT 35(1985), 109-111.
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a Jehu nakazuje dać im odświętne szaty. Interweniujące wojsko wkracza do
świątyni, niszcząc przedmioty świątynne i ją samą. Pomimo że powraca ono
często, trudno cokolwiek powiedzieć o tej świątyni. Autor albo zakłada, że
wszyscy doskonale wiedzą, jaka ona była, albo też porusza się w sferze ogólności i abstrakcji. Jej budowa jest wzmiankowana w 1 Krl 16,32. Jak dotąd
badania archeologiczne nie potwierdzają istnienia takiej świątyni w SamariiSebaste20. O pewnej ogólności mogą świadczyć wątpliwości związane z wersetem 25, gdzie hebrajski termin „ – עירmiasto”, „dzielnica” jest poprawiany
na „ – דבירsanktuarium” i na fenicki „ – ערפתportyk”. Czy jednak te tekstowe
poprawki są konieczne, jeśli przyjąć, że  עירto również „cytadela”, „akropol”,
„wzgórze”, w tym przypadku świątynne. Dopełnieniem motywu świątyni są
przedmioty kultyczne. W drugiej części, pod koniec perykopy, autor je przywołuje (ww. 26-27). Ale są to tylko wybrane przedmioty, będące raczej symbolami bóstw. Nie jest jasne, co zdaniem deuteronomisty miałoby się znajdować w świątyni i co ma zostać zniszczone. W wersetach 26 i 27a tekstu
masoreckiego pojawia się  מצבותi מצבת, termin oznaczający element architektoniczny ściśle związany z kultem: słup, kolumnę, stele. BHS, opierając się
na 1 Krl 16,33, proponuje zmianę na אשרת, termin tłumaczony jako „aszera”,
ale nie do końca wyjaśniony. W zdaniach nawiązujących do tych elementów
kultu użyte zostają terminy wyrażające dwa sposoby ich likwidacji. Zostają
one „ – שרפspalone” i „ – נתץpołamane”. Te określenia czasownikowe nie muszą wyrażać konkretnych działań. Są to bardziej idee określające likwidację.
W perykopie wielokrotnie (w wersetach 19, 21 i aż trzykrotnie w 23)
przewija się w liczbie mnogiej, w status constructus termin „ – עבדwyznawca” odnoszący się do czcicieli Baala. Werset 23 jest związanym z działaniem masoretów świadectwem interpretacji tekstu biblijnego. Dokonuje się
bowiem rozróżnienia na wyznawców Baala i Jhwh również poprzez użycie
dwóch odrębnych form: hwhy ydEb.[; – „wyznawcy Jhwh” oraz l[bh ydEb.[o – „wyznawcy Baala”. To rozróżnienie jest sztuczne21 w ramach tzw. hebrajskiego
biblijnego, chociaż nie można wykluczyć, że opiera się na dwóch formach
używanych w różnych okresach formowania się języka albo nawet w innych
dialektach. Taka wokalizacja może być – zdaniem M. Cogana i H. Tadmora
– wskazaniem na różnicę pomiędzy personelem kultycznym Baala oraz wyznawcami Jhwh22. Czy jednak lista z wersetu 19 – prorocy, wyznawcy i kapłani – nie sugeruje, że nie chodzi tutaj o personel kultyczny? Według części
współczesnych komentatorów ta lista wydaje się niezbyt logiczna23. Spośród
20
21
22
23
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Por. N. Avigad, Samaria, EAEHL 4, 1032-1050.
Por. Montgomery, Gehman, Kings, 414.
Por. Cogan, Tadmor, II Kings, 115.
Por. Montgomery, Gehman, Kings, 414.
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świadectw starożytnych kolejność: prorocy, kapłani i wyznawcy znana jest
tylko w recenzji Lukiana, greckiej wersji Biblii hebrajskiej (GL). Należy dodać, że zarówno czasownik „służyć”, „czcić”, jak też termin „słudzy”, „czciciele” pojawiają się tylko w pierwszej części perykopy (wersety 18-24).

3. Motywy związane z przemocą
Obecność zbrojnych, czyli motyw militarny wyrażony terminami „osiemdziesięciu” (w. 24), „straż przyboczna” oraz „tarczownicy” (w. 25) pojawia
się na samym końcu pierwszej części i przeważa w drugiej. Z postacią Jehu
śmierć jest związana od samego początku. Każdy epizod jego działalności od
chwili proklamowania go królem (2 Krl 9,7) aż do zburzenia świątyni Baala
(2 Krl 10,27) deuteronomista naznaczył zabijaniem. Ginie król Joram (9,2526), królowa Izebel (9,35), synowie Achaba, książęta judzcy, członkowie rodu
królewskiego. Groźba śmierci pojawia się w tej perykopie już w wersetach
otwierających (w. 19). Śmierć i zniszczenie dominuje w całej drugiej części. Likwidacja wyznawców Baala jest wyrażona za pomocą dwóch krótkich
sformułowań. Motyw wycięcia „ לפי־חרבostrzem miecza” opisuje wykonanie
rozkazu Jehu, nakazującego atak i zagładę wszystkich wyznawców Baala (w.
25). Motyw „całkowitego wytracenia” nie jest już tak podkreślany w drugiej
części perykopy. Akcent natychmiast przenosi się z wyznawców na świątynie
i jej wyposażenie (w. 26-27).
Proces wyrugowania Baala dokonał się poprzez likwidację wyznawców
(w. 25), likwidację wybranych elementów kultu (w. 26-27a) i zburzenie świątyni (w. 27b). To „wyrugowanie” nastąpiło poprzez akt likwidacji wszystkich,
absolutnie wszystkich sług, wyznawców i proroków Baala, poprzez zniszczenie elementów kultu oraz poprzez zmianę świątyni na miejsce odpadów, czyli
sprofanowanie jej.

III.	Temat konfliktu
Omawiana perykopa, stanowiąca religijny przyczynek w sekwencji
o Jehu, wpisana jest do Ksiąg Królewskich, które przynależą do Historii
Deuteronomistycznej (HDtr). W HDtr są wyrażone różne aspekty konfliktu
z innymi nacjami, z innymi kultami i, w jakiejś mierze, z innymi kulturami.
W szczególności jest to widoczne w Księgach Jozuego i Sędziów. NiezależWSCHÓD
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nie od tego, czy nawiązują one do realnych zdarzeń, czy też są jedynie literackimi kompozycjami, stanowią problem. Krwawa likwidacja kultu Baala
w Samarii nie jest czymś wyjątkowym w HDtr. Już samo przedstawienie
podboju ziemi Kanaanu z Księgi Jozuego jest pełne krwawych epizodów.
Jako niezwykle krwawe jest ukazane zdobycie Jerycha: „I na mocy klątwy
przeznaczyli na zabicie  לפי־חרבostrzem miecza wszystko, co było w mieście:
mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły” (Joz 6,21).
Podobnie bezlitosne jawi się traktowanie mieszkańców Ai: „wszyscy oni aż
do ostatniego polegli od miecza, cały Izrael zwrócił się przeciw Ai i poraził je
 לפי־חרבostrzem miecza” (Joz 8,24). Podobnie „Jozue zdobył Makkedę i pobił
ją  לפי־חרבostrzem miecza [...] nikt nie ocalał” (Joz 10,28).
Przemocą wobec „innych”, wedle tradycji deuteronomistycznej, posługiwano się nie tylko w okresie podboju Kanaanu. I nie czynili tego jedynie
wojownicy Izraela. Jeden z proroków, Eliasz, dorównuje im w wytracaniu
wrogów Boga. Gdy bowiem wyznawcy Baala nie sprostali próbie, Eliasz nakazał: „Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie! Zaraz więc
ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich wytracił”
(1 Krl 18,40).
W przedstawieniu podboju wskazano, że „obcych” należy zlikwidować,
ponieważ Kanaan jest darem Jhwh dla Izraela. Likwidacja wyznawców Baala
wynikać może z innej racji. Nie jest powiedziane, że są oni obcy. Należy
raczej sądzić, że deuteronomista traktuje ich jako swoich, którzy podlegają
karze za odejście od wiary prawdziwej i za czczenie bożków. Eliasz, choć nie
jest to powiedziane dosłownie, wprowadza w życie przepisy Tory, zgodnie
z którymi należy karać śmiercią czcicieli bożków:
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Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów i [...] ci powie: Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy
im [...]. Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć” (Pwt
13,2-6). „Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pań, Bóg twój,
daje ci na mieszkanie, że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni
i uwodzą mieszkańców swego miasta, mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!» których nie znacie, przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą,
że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców
tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze
zwierzętami obłożysz klątwą (Pwt 13,13-16).

Teologiczna koncepcja unicestwienia znajduje swoje odzwierciedlenie
w koncepcji zbrojnego i krwawego podboju Kanaanu oraz w koncepcji likwidacji wyznawców obcych bogów.
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Kiedy została spopularyzowana teologia wyniszczenia, z Izraela pozostawała jedynie reszta, i to w takim stanie, że nie była
w stanie komukolwiek zagrozić realnym wyniszczeniem. Fikcyjne wyobrażenie, że Izrael w zamierzchłych czasach był w stanie
we własnym zakresie unicestwić dobytek wrogów (zniszczenie
łupów), z podobną konsekwencją opierając się jako społeczność
wrogom (zabijając pokonanych przeciwników), wyraża w kontekście wygnania deuteronomistyczny program teologiczny24.

68

R. Albertz traktuje omawianą perykopę wraz z innymi tekstami Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej związanymi z dynastią Omrydów, jako
świadectwo pierwszego konfliktu o wyłączność kultu Jhwh w królestwie
północnym25. Jego zdaniem zniszczenie świątyni Baala jest efektem reakcji
kręgów prorockich wobec religijnego synkretyzmu dynastii omrydzkiej, akceptowanego w politeistycznym świecie. Albertz określa go synkretyzmem
dyplomatycznym26. Opierając się po części na pracy S. Otto27, Albertz kieruje się przekonaniem, że opowiadanie o Jehu powstało w pierwszej połowie
VIII wieku i stanowi najbardziej wiarygodne źródło informacji o konflikcie
religijnym. Uważa on, że zgodnie z najstarszymi świadectwami religijny
konflikt skupiał się na świątyni Baala w Samarii (2 Krl 10,15-25)28, która
była publicznym symbolem dyplomatycznego synkretyzmu i dobrych relacji
z fenickim sąsiadem w okresie panowania Omrydów29. Słowa Albertza zaskakują, jeśli z uwagą przeczytamy wskazany przez niego tekst. Świątynia
Baal astanowi jedynie tło, jest miejscem, gdzie zbierają się jego wyznawcy.
Uwaga skierowana jest na nich właśnie. Nawet w tekście, którego Albertz nie
przytacza (2 Krl 10,26-27), a w którym powraca motyw świątyni, jest ona jedynie miejscem wycięcia w pień i zniszczenia. Dopiero na koniec stwierdza,
że zrobiono z niej miejsce składania odpadów. Albertz wpisuje konflikt religijny w kontekst konfliktu społecznego, wynikającego z nierównego podziału
24
25

26
27
28

29
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R. Miggelbrink, Gniew Boży. Znaczenie pewnej wstydliwej tradycji biblijnej, Kraków
2005, 26.
Por. R. Albertz, Social History of Ancient Israe, w: H.G.M. Williamson (red.), Understanding the History of Ancient Israel, (Proceedings of the British Academy 143), Oxford
2007, 347-367 zwłaszcza 359-363.
Tamże, 359.
S. Otto, Jehu, Elia und Elisa. Die Erzählung von der Jehu-Revolution und die Komposition der Elia-Elisa-Erzählungen, (BWANT 152), Stuttgart 2001.
Te wersety przytacza Albertz, czym wykazuje brak należytej staranności przy pisaniu
tekstu. O świątyni jest mowa dopiero w wersecie 21, a szczególnie w pominiętych przez
autora wersetach 26-27. Ten brak jest widoczny również w innym miejscu, gdzie autor
myli rozdziały. Por. Albertz, Social History of Ancient Israel, 360-361.
Por. tamże, 360.
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dóbr, oraz w kontekst pozycji proroków, którzy opowiedzieli się przeciwko
Omrydom i ich polityce30. Wystąpienie Jehu, czyli zwykłą zmianę dynastyczną, nazywa rewolucją, a walkę o wyłączność dla Jhwh określa jako – pojawiające się po raz pierwszy – nietolerancję i przemoc w religii izraelskiej31.
Uwagi Albertza są ciekawe, ale nie wydają się przekonywające, a ponadto
w jego opracowaniu brak wyczerpujących odniesień do tekstu biblijnego.
Podobnie historyczne podejście do tekstu, który określiliśmy jako „sekwencję Jehu”, reprezentuje André Lemaire32. Nie podejmuje on zagadnienia
konfliktu religijnego. Stara się skonfrontować dane zawarte w omawianej
sekwencji z danymi z inskrypcji z Tel Dan. Stwierdza przy tym, że oryginalne opowiadanie prawdopodobnie zostało napisane wkrótce po opisanych wydarzeniach jako rodzaj propagandy politycznej, usprawiedliwiającej objęcie
władzy przez Jehu33.
Obaj autorzy, choć występują z innych pozycji, są jednak skłonni przyznać tekstowi biblijnemu walor źródła historycznego. Tymczasem uwagi
zawarte przede wszystkim w drugiej części niniejszej publikacji sugerują
przynajmniej ostrożność. Charakter tekstu i sposób przedstawienia likwidacji
wyznawców Baala oraz ośrodka jego kultu w Samarii nie wskazują na jego
historyczność. Pewne „elementy” historyczne mogą stanowić tło perykopy,
jednak zawarte w niej motywy są bardziej literackie niż historyczne.
W perykopie, w pierwszej jej części, autor przekonuje słuchacza/czytelnika o tym, że wszyscy wyznawcy Baala zamieszkujący Izrael, i tylko
oni, zgromadzili się w świątyni Baala w Samarii. Druga część nawiązuje do
działań sił zbrojnych, które oznaczały całkowite wytracenie wyznawców,
zniszczenie przedmiotów kultu i profanację miejsca kultu. Nie jest to opis
wydarzeń, ale spis czynności składających się na likwidację, nazwaną przez
deuteronomistę wyrugowaniem Baala z Izraela.
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Zakończenie
Na podstawie analizy zastosowanych przez deuteronomistę motywów literackich oraz kluczowych idei można stwierdzić, że perykopa nie jest repor30
31
32

33

Tamże, 361.
Tamże, 362-363.
Por. A. Lemaire, West Semitic Inscriptions and Ninth-Century BCE Ancient Israel,
w: Understanding the History of Ancient Israel, (Proceedings of the British Academy, 143), Oxford 2007, 279-303.
Tamże, 294.
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terskim opisem jakiegoś zaistniałego wydarzenia. Jest kompozycją literacką,
w której autor posłużył się określonymi motywami i ideami celem wyrażenia
pewnej koncepcji. Nie tyle chodziło w niej o ukazanie biegu wydarzeń, ile
o stwierdzenie, że wyznawcy Baala zostali w Izraelu zlikwidowani, a wraz
z nimi oznaki kultu Baala. Tekst perykopy, w swej obecnej formie, nie może
być traktowany jako historyczne świadectwo realnego konfliktu religijnego.
Można, co najwyżej, mówić o literackim przedstawieniu końcowego akordu tego konfliktu. Tekst może sygnalizować pewien konflikt, wskazywać na
zaangażowanie władców. Nie może jednak stanowić rozumianego dosłownie
źródła historycznego. Nawet zabiegi odwoływania się do wersji starszych
przeddeuteronomistycznych nie pozwalają nadać tekstowi rangi bezpośredniego źródła.
Perykopa o wyrugowaniu Baala z Izraela jest rodzajem powiastki. Likwidacja wyznawców Baala może oznaczać, że Izrael był kiedyś niewierny
Jhwh. Ta niewierność jednak została wypleniona, ponieważ władca o imieniu
Jehu usunął z Izraela ich wszystkich. To oznacza, że żaden Izraelita nie ma
wśród przodków kogoś, kto był niewierny Jhwh poprzez oddawanie czci Baalowi. Deuteronomista, zgodnie ze swą ideologią (teologią), traktował kult
Baala jako idolatryczny, obcy i wykluczony na terenie Izraela. W perykopie
nie ma jednak jakiegokolwiek nawiązania do zasad Tory. Omawiany tekst to
przede wszystkim opracowanie, w którym dominują określone motywy, wyrażające przekonania deuteronomisty, nie zaś, wolne od późniejszych przeróbek, źródło historyczne.
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Północ-północny zachód.
Rola badań na pograniczu libańsko-izraelskim
dla poznania archeologii antycznej Fenicji

Zamiast wstępu
W 1959 roku Gary Grant, bohater z przypadku, obrał w filmie Alfreda
Hitchcocka inspirujący, z mojego punktu widzenia, kierunek podróży. Tytułowa „Północ-Północny Zachód” jest przekornym, ale użytecznym pretekstem
do zmiany proponowanego przez organizatorów konferencji spojrzenia na Palestynę, rzuconą między umowny Wschód i Zachód. Filmowa gra zaniechań,
odbijających się tragicznie na losie protagonistów, nadzieja na lepsze jutro
oraz wszechobecne napięcie rymują się bowiem płynnie z realiami badań
archeologicznych prowadzonych od dziesięcioleci na Bliskim Wschodzie,
ze szczególnym uwzględnieniem zakątka, o którym pragnę powiedzieć parę
słów. Chcę wskazać bowiem na fragment wybrzeża lewantyńskiego, rozciągający się na południe od Bejrutu oraz na północ od góry Karmel, widziany,
umownie, od strony Palestyny, na północ-północny zachód od Jerozolimy.

I.	Izrael i biblijne ziemie na północy
„Któż jak Tyr został zniszczony w sercu mórz? (Ez 27,32)” czytamy
w lamencie Ezechiela, który nie oszczędza też Sydonu („Synu człowieczy,
obróć się ku Sydonowi i prorokuj przeciwko niemu” (Ez 28,21). Tradycja biblijna każe patrzeć na dzisiejsze pogranicze izraelsko-libańskie w kategoriach
wiecznej interakcji, w większości przyjaznej, ale też naznaczonej poczuciem
respektu wobec północnego sąsiada. Biblijny proces powstawania ziemi Izra-
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ela znaczony był podziałem ziem pomiędzy pokolenia, z których najbardziej
na północ wysunięta część miała przypaść Aserowi:
Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według
ich rodów. […] Na zachodzie granica dotykała Karmelu i Szichor
-Libnat, a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon,
dotykała [dziedzictwa] Zabulona i doliny Jiftach-El na północy,
ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze
strony północnej [należały]: Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż
do Wielkiego Sydonu. Potem granica zwracała się do Rama i aż
do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa, kończąc się nad
morzem (Joz 19, 24-31).

Trudno jednak przypuszczać, że tereny te, zamieszkane od dawna przez
semicką ludność Kanaanu, kiedykolwiek doświadczyły intensywniejszej
obecności izraelskiej, wbrew biblijnym sugestiom opartym na dziejach potomków Asera i Neftalego. Sporadyczne wzmianki o przynależności do Izraela miast z terytorium Sydonu i Tyru (Chamon, Chosa, Kana, Zarfata w Joz
19,28 oraz 1 Krl 17,19) nie zmienią faktu, że granica Izraela za Dawida („od
Dan do Beer Szewy”, 2 Sm 24,2) oraz brak w tym regionie namiestników
Salomona na jego liście dystryktów (1 Krl 1,15-16) wyraźnie wskazują na
istnienie rzeczywistej granicy daleko na południe od Tyru.
W archeologii dyskusja trwa zresztą nie tylko nad ewentualnym zasięgiem osadnictwa izraelskiego, ale również nad jego chronologią. Starsi autorzy, jak Yohanan Aharoni czy Yigael Yadin, opowiadali się za pojawieniem
się tego osadnictwa już w XIII wieku p.n.e. Rafael Frankel, który prowadził
na terenach północno-zachodniego Izraela rozległe prospekcje terenowe, optuje za XII-XI wiekiem, podczas gdy Israel Finkelstein czy Zvi Gal obniżają
tę datę nawet do X wieku p.n.e.1
Relacje pomiędzy obu państwami, Judą i Izraelem, a fenickimi miastami
nadmorskimi wydają się pokojowe i opierają się na handlu produktami rolnymi, przedmiotami metalowymi, ale przede wszystkim na dostarczaniu przez
Fenicjan technologii obróbki kamienia, drzewa czy kości słoniowej2. Realia
te znalazły swoje odbicie w biblijnej relacji o budowie świątyni Salomona,
1

2
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Problem dyskutowany był szerzej przez I. Finkelstein, The Archaeology of the Israelite
Settlement, Jerusalem 1988 oraz Z. Gal, Lower Galilee During the Iron Age, Winona
Lake 1992.
Więcej pisze na ten temat F. Briquel-Chatonnet, Les relations entre les cités de la côte
phéni-cienne et les royaumes d’Israël et de Juda, (Orientalia Lovaniensia Analecta 46;
Studia Phoenicia 12), Leuven 1992.
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ale też w odwołaniu się do pomocy tyryjskiej przy jej odbudowie za czasów
Cyrusa perskiego. W Ez 3,6 czytamy:
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Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu – ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone. Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili
drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia,
udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego.

II. Od Aleksandra do Mahometa.
Tysiącletnie sąsiedztwo Palestyny i Fenicji
Określenie granic Fenicji oraz Palestyny od dawna sprawiało autorom
antycznym kłopot. Grecy w początkach okresu perskiego używali terminu
„Fenicja” dla opisania północnego wybrzeża Syrii oraz Ziemi Świętej, podczas gdy dla wybrzeża południowego posługiwano się terminem „Palestyna”
(Herodot III,5.91; VII,89). Nieco później, po rozciągnięciu kontroli Sydonu
i Tyru nad wieloma miastami Palestyny, całe wybrzeże zyskało miano „Fenicja” i zwyczaj ten przetrwał pod rządami Hasmoneuszy i Rzymian (por.
Pseudo-Skylax, Geographi Graeci Minores I,79). Strabon (XVI,2.21), powołując się na Artemidora (około 100 roku p.n.e.), określał zasięg Fenicji „od
Ortozji do Peluzjum”, a więc od środkowego wybrzeża Syrii aż po bramy
Egiptu.
Z punktu widzenia archeologii konsekwencje podboju Fenicji i Palestyny
przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku p.n.e. są mało poznane, choć wydają
się możliwe do przewidzenia. Rozczłonkowanie królestw Tyru i Sydonu, które przez minione 200 lat kontrolowały miasta wybrzeża palestyńskiego, doprowadzić musiało do osłabienia wpływów fenickich widocznych w kulturze
materialnej przeszłego okresu. Zastąpione one zostały produktami odzwierciedlającymi postępy hellenizacji wybrzeża. Już jednak w okresie herodiańskim, sądząc na podstawie znalezisk numizmatycznych oraz ceramicznych,
Górna Galilea i wybrzeże ponownie wrócą pod kontrolę Tyru, co mogłoby
sugerować ciągłość wpływów fenickich w czasach minionych3. W tych cza3

A.M. Berlin, From Monarchy to the Markets: The Phoenicians in Hellenistic Palestine,
BASOR 306(1997), 75-88.
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sach Galilea staje się powoli żydowska.4 Równocześnie wielu autorów podkreśla, iż w okresie drugiej świątyni nie można mówić o obecności żadnego
znaczącego osadnictwa żydowskiego na terenach Tyru i Sydonu, ani nawet
na wybrzeżu na północ od góry Karmel5. Warto też zauważyć, iż kwestia
ustalenia północnej granicy sprawiała autorom żydowskim wyraźną trudność.
Józef Flawiusz, uprawiając swoistą politykę historyczną, sugeruje na podstawie tekstów biblijnych, że za czasów Salomona całe północne wybrzeże, aż
po Sydon, było pod jego kontrolą (Ant. 8.36-37). Zebrane przez autora biblijne opisy wybrzeża mają wskazywać, że było ono od dawien dawna w całości żydowskie, od Sydonu aż po Aszkelon i Gazę. Równocześnie Flawiusz
zauważa przytomnie, że za jego czasów wpływy żydowskie rozciągały się
już tylko od Cezarei Nadmorskiej po Aszdod na południu, co idzie w parze
z podobnym stwierdzeniem Pliniusza Starszego (Nat. Hist. 5.69), który wymienia Cezareę jako finis Palaestines6. Istnienie granic, wyrażających się bardziej w różnicach kulturowych niż politycznych, nie wpływało na wymianę
i kontakty. Dobrze znana jest aktywność budowlana Heroda Wielkiego i jego
synów, którzy fundowali w miastach fenickich budowle publiczne (Józef Flawiusz, BJ I,422). Również Ewangelie wspominają o ludności z okolic Tyru
i Sydonu, która towarzyszy Jezusowi podczas jego nauczania nad Jeziorem
Galilejskim (Mk 3,7-8); a sam Jezus również nauczał w okolicach Tyru i Sydonu (Mt 15,21-22). Pogańska ludność tych terenów określana jest mianem
Kananejczyków lub Syrofenicjan (Mt 15,22; Mk 7,26).
Późniejszy okres przyniósł stabilizację podziałów administracyjnych tego
regionu. Berytus, Sydon i Tyr cieszyły się statusem rzymskiej kolonii, wchodząc w skład prowincji Syria, następnie Syria Phoenice, by na przełomie IV
i V wieku stać się najważniejszymi miastami prowincji Phoenicia Maritima
(Paralia). Równocześnie, około 390 r., nastąpił podział terenów południowych na trzy prowincje palestyńskie: Palaestina Salutaris lub Tertia, Palaestina Prima oraz Palaestina Secunda, która sąsiadowała bezpośrednio z terenami
fenickimi7 (fig. 1).

4

5
6

7

WSCHÓD

Por. mapę osadnictwa żydowskiego zestawioną na podstawie źródeł z czasów hasmonejskich w: M. Aviam, Jews, Pagans and Christians in the Galilee, Rochester 2004, fig.
1.2.
B. Bar-Kochva, Pseudo Hecataeus, „On the Jews”: Legitimizing the Jewish Diaspora,
Berkeley 1996, 103.
Kwestia ta została omówiona dokładniej przez B.-Z. Rosenfeld, Flavius Josephus and
His Portrayal of the Coast (Paralia) of Contemporary Roman Palestine: Geography and
Ideology, JQR 91(2000), 143-183.
Pisze o tym Ph. Mayerson, ‘Palaestina’ versus ‘Arabia’ in the Byzantine Sources,
„Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie” 56(1984), 228-230.
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Ten pobieżny, z konieczności, przegląd historii sąsiedztwa fenickopalestyńskiego miał jeden podstawowy cel: ukazać, że współczesna granica
państwowa pomiędzy Libanem a Izraelem, która bierze swój początek na
zachodzie na wysokości Rosz Ha-Nikra (Ras Nakura), tuż przy sławnych
Schodach Tyru, tnie na nierówne części region zwarty dawniej pod względem
kulturowym. Pozostawienie w Izraelu południowej części późnoantycznej
prowincji Phoenicia Maritima z miastem Ptolemais na czele, musiało mieć
konsekwencje dla stanu badań archeologicznych w tym zapalnym punkcie
Bliskiego Wschodu, o czym chcę wspomnieć w dalszej części tekstu.
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III. O późnoantycznej archeologii południowej Fenicji
Ignorancja, jaka spotyka Liban i jego przeszłość, jest irytująca już tylko z powodu znaczenia tego kraju dla zrozumienia dziejów Lewantu. Kiedy
współczesna nauka zapomina o Fenicji, wyjmuje niezwykle ważny element
układanki, tworzącej wzajemne relacje starożytnej Syrii i Palestyny. Tymczasem próżno szukać na półkach bibliotecznych publikacji odzwierciedlających
nowe odkrycia. Więcej dowiemy się dzięki archeologii o północnoafrykańskich lub hiszpańskich koloniach Tyru czy Sydonu niż o samych metropoliach w Fenicji. Z powodu specyficznej słabości instytucjonalnej Libanu oraz
ciągłej ingerencji sąsiadów archeologia w tym kraju nie miała szans na rozwój, podobny do tego będącego udziałem innych krajów regionu.
W roku 2005 w Libanie prowadzono zaledwie dwanaście regularnych
projektów archeologicznych i archeologiczno-konserwatorskich pod auspicjami instytucji libańskich, francuskich, niemieckich, brytyjskich, hiszpańskich,
japońskich oraz polskich. Uniwersytet Warszawski wspierał cztery projekty8.
W roku 2006 prezentowana liczba badań została drastycznie zredukowana
z powodu konfliktu zbrojnego między Izraelem a Libanem. Postęp wiedzy
o archeologii Libanu odbywa się skokowo i jest znaczony zwiększoną, acz-

8

Więcej informacji o polskich oraz zagranicznych badaniach archeologicznych w Libanie
uzyska czytelnik w czasopismach „Polish Archaeology of the Mediterranean” (wydawany przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego) oraz
„Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaise” libańskiej Generalnej Dyrekcji
Starożytności. 12 projektów archeologicznych w Libanie należy zestawić z 150-200 projektami, które mają miejsce w roku w każdym z sąsiednich krajów: Izraelu i Autonomii
Palestyńskiej, Jordanii i Syrii.
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kolwiek zawsze niewystarczającą aktywnością w okresach chwilowego pokoju.
Bilans badań nad archeologią pogranicza palestyńsko-fenickiego w części wybrzeża rozciągającego się na południe od Bejrutu jest więcej niż skromny. Z racji swoich zainteresowań i prowadzonych projektów ograniczę się
wyłącznie do wspomnienia odkryć z okresu rzymsko-bizantyjskiego.
Pierwsze poważniejsze i bogato udokumentowane prace rozpoczęte zostały na tym obszarze w 1861 roku, kiedy to Ernest Renan wylądował w Libanie niedługo po interwencji państw europejskich w obronie społeczności
chrześcijańskiej. Pośród licznych odkryć dokonanych przez jego zespół na
plan pierwszy, z uwagi na znaczenie zabytku oraz wzorową, jak na ówczesne
standardy, dokumentację, wybija się kościół bizantyjski w Qabr Hiram w pobliżu Tyru9. Był to pierwszy obiekt tego typu odsłonięty na terenach Fenicji,
a jego mozaiki do dziś zdobią sale Luwru. Brak nam informacji o nowych
odkryciach aż do lat trzydziestych XX wieku, kiedy eksplorowane były groby późnoantyczne w pobliżu Sydonu10. Powstanie w niepodległym Libanie
Generalnej Dyrekcji Starożytności zaowocowało większą intensywnością
prowadzonych badań, z których większość pozostała niestety nieopublikowana. Wspomnieć tu należy o długoletnich pracach wykopaliskowych prowadzonych przez Maurice’a Chehaba w Tyrze11 oraz badaniach Maurice’a Dunanda w sanktuarium Eszmuna w Sydonie12. Szczęśliwie dla nas wszystkich
doczekały się szerszego opracowania wykopaliska w sanktuarium i osadzie
w Umm el-Amed na południe od Tyru, jak też badania prowadzone przez

9
10
11

12
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M. Meurdrac, Une sepulture chrétienne à Sidon, „Berytus” 4(1937), 130-143.
M. Chéhab, Tyr a l’époque romaine. Aspects de la cité a la lumiere des textes et des
fouilles, „Mélanges de l’Université Saint-Joseph” 38(1962), 13-40; M. Chéhab, Sarcophages a reliefs de Tyr, „Bulletin du Musée de Beyrouth” 21(1968) (Paryż); M. Chéhab,
Fouilles de Tyr, II-III, „Bulletin du Musée de Beyrouth” 34-35(1984-1985) (Paryż); J.B.
Ward-Perkins, The imported sarcophagi of Roman Tyre, „Bulletin du Musée de Beyrouth”
22(1969), 109-146 (Paryż); P. Linant de Bellefonds, Sarcophages attiques de la necropole de Tyr, Paris 1985; J.-P. Rey-Coquais, Inscriptions grecques et latines decouvertes
dans les fouilles de Tyr 1963-1974, „Bulletin du Musée de Beyrouth” 29(1977) (Paryż);
P. Maynor Bikai, W.J. Fulco, J. Marchand, Tyre: The Shrine of Apollo, Amman 1996;
niedawno opublikowany korpus inskrypcji: J.-P. Rey-Coquais, Inscriptions Grecques et
Latines de Tyr, „Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises Suppl.” 3(2006).
R.A. Stucky, Die Skulpturen aus dem Eschmun-Heiligtum bei Sidon. Griechische, römische, kyprische und phönizische Statuen und Reliefs vom 6. Jahrhundert vor Chr. bis zum
3. Jahr-hundert nach Chr., Basel 1993. Przy okazji badań w Sydonie nie możemy też
zapomnieć o odkryciu rzeźb zdobiących, być może, lokalne mitreum z końca IV w. n.e.
Por. E. Will, La date du Mithréum de Sidon, „Syria” 27(1950), 261-269.
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Jamesa Pritcharda w Sarepcie-Sarafand13. Możliwe było również odsłonięcie kolejnych grobów późnoantycznych koło Tyru oraz kościołów bizantyjskich w Zahrani, Khan Khalde i Ain es-Samake14. Wojna domowa przerwała wszelkie prace w tej okolicy aż do początku lat dziewięćdziesiątych. Ich
wznowienie pozwoliło zarówno na dokonanie odkryć przypadkowych, jak
też na prowadzenie planowych prac wykopaliskowych, mających większe
znaczenie z uwagi na wiarygodność i rozległość uzyskiwanych informacji.
Pośród pierwszych wymienić można pobieżną dokumentację kościołów bizantyjskich w Majdal Zoun na południe od Tyru oraz w Anane na wschód
od Sydonu15. Daleko większe znaczenie mają natomiast prace prowadzone
od 1996 roku przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Chhim oraz
Jiyeh-Porphyreon na północ od Sydonu16. Po raz pierwszy bowiem w archeologii Libanu badane były pozostałości osad wiejskich wraz z ich zapleczem
ekonomicznym oraz sanktuariami z okresu rzymskiego i bizantyjskiego.
W podsumowaniu stwierdzić należy, iż prowadzone w południowej części
Fenicji prace archeologiczne dostarczyły do tej pory niewielką liczbę danych
przypadkowych, aczkolwiek – po części przynajmniej – reprezentatywnych
dla historii osadnictwa w okresie rzymsko-bizantyjskim. Wspomnieć tu można o kościołach, ale też i budynkach publicznych, grobach, dokumentujących
obyczaje pogrzebowe, oraz materiale epigraficznym. Do zdecydowanych
mankamentów tej sytuacji trzeba zaliczyć brak informacji o chronologii
wszelkich niemalże kategorii zabytków kultury materialnej, a w szczególności zabytków ruchomych, jak choćby ceramiki używanej przez archeologów
13

14

15

16
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M. Dunand, R. Duru, Oumm el-‘Amed. Une ville de l‘époque hellénistique aux échelles
de Tyr, (Études et Documents d‘Archéologie IV), Paris 1962; J.B. Pritchard, The Roman
Port at Sarafand (Sarepta). Preliminary Report on the Seasons of 1969 and 1970, „Bulletin du Musée de Beyrouth” 24(1971), 39-56; J.B. Pritchard, Sarepta IV, Beirut 1988.
M. Dunand, Tombe peinte dans la campagne de Tyr, „Bulletin du Musée de Beyrouth”
18(1965), 5-51; J. Hajjar, Un hypogée romain à Deb‘aal dans la region de Tyr, „Bulletin
du Musée de Beyrouth” 18(1965), 61-104; M. Chéhab, Mosaïques du Liban, „Bulletin
du Musée de Beyrouth” 14-15(1958-1959) (Paryż); P. Donceel-Voûte, Les pavements des
églises byzantines de Syrie et du Liban. Décor, archéologie et liturgie, Louvain-la-Neuve
1988.
T. Waliszewski, F. Alpi, Une eglise byzantine a Majdal Zoun (Liban-Sud), „Bulletin
d’Archeologie et d’Architecture Libanaises” 2(1997), 290-306; F. Alpi, S. Kowalski, T.
Waliszewski, Une église byzantine découverte a Anane (Liban Sud), „Syria” 75(1998),
231-243.
Obszerne sprawozdania z prac ukazały się m.in. w: T. Waliszewski, R. Ortali Tarazi
[i in.], Village romain et byzantin à Chhim-Marjiyat. Rapport preliminaire (1996-2002),
„Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises” 6(2002), 5-105; T. Waliszewski
[et al.], Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the southern coast of Lebanon. Preliminary Report on 1997 and 2003-2005 seasons, „Bulletin
d’Archeologie et d’Architecture Libanaise” 10(2006), 5-85.
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także do badania wymiany handlowej. Nieobecność w minionych dziesięcioleciach jakichkolwiek prac o charakterze prospekcji uniemożliwia również
badania nad rozwojem osadnictwa tego regionu.
Równie zdawkowy, z racji charakteru tego tekstu, przegląd stanu badań
archeologicznych po izraelskiej stronie dawnej Fenicji dostarcza obrazu bez
porównania bogatszego w szczegóły. Teren ten badany był już w 1877 roku
przez członków brytyjskiego Survey of Western Palestine. Ich prace przyniosły wykonanie szczegółowych map regionu oraz pierwsze systematyczne
informacje o znajdujących się tam zabytkach. Czasy mandatu brytyjskiego
w Palestynie, w okresie międzywojennym XX wieku, dostarczyły informacji
o synagogach późnoantycznych Galilei. Odkrycie grobu w el-Bassa, na samej
granicy z Libanem, rozpoczęło z kolei dyskusję nad datowaniem i pochodzeniem lamp oliwnych oraz ceramiki użytkowej regionu17. Po utworzeniu
w 1948 roku Izraela tereny północnego pogranicza eksplorowane były w sposób niesystematyczny. Odkryto wtedy na wybrzeżu śródziemnomorskim kościoły w Shavei Zion oraz w Nahariya, przynależące pod względem organizacji
liturgicznej do diecezji Tyru18. Swoistym zaczynem nowej fazy badań nad tym
regionem był w latach siedemdziesiątych XX wieku projekt amerykańskich
wykopalisk wokół synagog późnoantycznych w Meiron oraz Gush Halav
w Galilei Górnej19. Szersze spojrzenie na ewidencję archeologiczną zdobywaną w trakcie badań wykopaliskowych oraz prospekcji powierzchniowych
dało jednemu z badaczy asumpt do twierdzenia o regionalizmie Galilei, który
widoczny miał być w jej kulturze materialnej, na przykład w szeroko rozpowszechnionej ceramice kuchennej produkowanej wokół ośrodka w Kefar
Hananyah na pograniczu Galilei Górnej i Dolnej20. W konkluzji Erica Meyer17

18

19
20
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J.H. Iliffe, A Tomb at el Bassa of c. A.D. 396, „Quarterly of the Department of Antiquities
in Palestine” 3(1934), 81-91; późniejsza dyskusja nad materiałem z grobu: F. Day, Early
Islamic and Christian Lamps, „Berytus” 7(1942), 64-79.
M.W. Prausnitz, Excavations at Shavei Zion: The Early Christian Church, (Monografie
di Archeologia e d’Arte, II), Roma 1967; C. Dauphin, G. Edelstein, L’église byzantine de
Nahariya (Israël), (Byzantina Mnemeia 5), Thessaloniki 1984. Wspomnieć przy okazji
można o odsłonięciu w tej samej okolicy pozostałości gospodarstwa rolnego związanego
najprawdopodobniej z klasztorem. Por. C. Dauphin, S.A. Kingsley, Ceramic Evidence for
the Rise and Fall of a Late Antique Ecclesiastical Estate at Shelomi in Phoenicia Maritima, w: G.C. Bottini, L. Di Segni, L. Daniel Chrupcala (red.), One Land – Many Cultures,
Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffreda OFM, (SBF Coll. Maior 41),
Jerusalem 2003, 61-74.
E.M. Meyers, Galilean Regionalism as a Factor in Historical Reconstruction, BASOR
221(1976), 93-101.
Tamże, wraz z uwagami: R.A. Horsley, Archaeology and the Villages of Upper Galilee: A Dialogue with Archaeologists, BASOR 297(1995), 5-16; E. Meyers, Galilean
Regionalism: A Reapparaisal, w: D.R. Edwards, C.T. McCollough (red.), Archaeology
and the Galilee. Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods, (South
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sa Górna Galilea miała być konserwatywna i żydowska, podczas gdy Dolna
Galilea charakteryzowała się większym stopniem hellenizacji i otwartości na
świat. Dziś obraz ten wydaje się zbytnim uproszczeniem, prawdziwym może
dla wieków III i IV n.e. Konsekwencją zaangażowania archeologów amerykańskich w badania nad Galileą było też rozpoczęcie wykopalisk na obszarze
starożytnego miasta Sepphoris, o którym więcej pisze w tym tomie Jolanta
Młynarczyk.
Powstanie niemal 40 lat temu projektu Archaeological Survey of Israel
wpłynęło w ożywczy sposób na intensyfikację prospekcji powierzchniowych,
a tym samym na identyfikację nowych stanowisk archeologicznych oraz możliwość wysuwania hipotez o szerszym zasięgu chronologicznym czy terytorialnym, ponieważ objęty badaniami obszar – o powierzchni około 6000 km2
– stanowi 1/3 przypuszczalnej powierzchni późnoantycznej Palestyny21. Spośród niemal 40 tomów wydanych do dziś jeden poświęcony został rejonom
północno-zachodniego pogranicza, a kilka innych obszernych publikacji dostarcza interesujących dla nas wniosków22. W granicach mapy Hanita, ograniczonej do powierzchni 70 km2, zarejestrowanych zostało 41 stanowisk rzymskich oraz 45 stanowisk bizantyjskich; jest to liczba, która pozwala uzmysłowić sobie skalę osadnictwa na obszarze całej Fenicji czy Galilei23. Z terenów
Galilei znanych jest nam około 40 synagog24, z których najbardziej na północ
wysunięty przykład stanowi Meroth oraz Bar’am, a sięgający najbardziej na
zachód to synagogi w Buqei’a (Peqi’in), Rama, a także Beth She’arim. Dla
porównania, autorzy izraelscy wyliczają 63 kościoły bizantyjskie na obszarze całej Galilei oraz północnego wybrzeża, ze szczególną ich koncentracją
na terenie przynależnym kiedyś do prowincji Phoe-nicia Maritima25. Wyniki
badań powierzchniowych, ukazujące na mapie lokalizację sanktuariów po-

21

22

23
24
25
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Florida Studies in the History of Judaism 143), Atlanta 1997, 57-66; o żydowskości Galilei i obecności pogan np. M.A. Chancey, The Myth of a Gentile Galilee, (Society for
New Testament Studies Monograph Series 118), Cambridge 2002; o ceramice z Kefar
Hananyah por. np. D. Adan-Bayewitz, Common Pottery in the Roman Galilee, Ramat
Gan 1993.
Więcej na ten temat pisze R. Cohen, Survey of Israe”, w: E.M. Meyers (red.), The Oxford
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, New York 1997, 104-106; por. też: D.
Bar, Frontier and Periphery in Late Antique Palestine, „Greek, Roman and Byzantine
Studies” 44(2004), 72-77.
R. Frankel, N. Getzov, Archaeological Survey of Israel. Map of Akhziv (1). Map of Hanita
(2), Jerusalem 1997; R. Frankel [et al.], Settlement Dynamics and Regional Diversity in
Ancient Upper Galilee, Jerusalem 2001; M. Aviam, Jews, Pagans and Christians in the
Galilee, Ro-chester 2004; R. Frankel, Some Oil Presses from Western Galilee, BASOR
286(1992), 39-71.
Frankel, Getzov, Archaeological Survey of Israel, 34-36.
Aviam, Jews, Pagans and Christians, 18.
Tamże, 18-20.
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gańskich, synagog i kościołów, pozwalają również na próbę wyodrębnienia
zasięgu osadnictwa żydowskiego, pogańskiego, a potem chrześcijańskiego
i ich zmian w poszczególnych okresach (por. fig. 1)26.
Konfrontacja stanu naszej wiedzy na temat archeologii południowej Fenicji – w odniesieniu do przedstawionych powyżej przykładów – wypada zdecydowanie na niekorzyść strony libańskiej i ma swoje konsekwencje. Wraz
z przyrostem ilości danych po izraelskiej stronie dzisiejszej granicy obserwujemy wzmożoną świadomość wagi przykładów z Libanu dla zrozumienia
odkryć w Izraelu. Richard Hanson wspominał o dominacji monet tyryjskich
w materiale numizmatycznym z Meiron, ale także z innych stanowisk Górnej
Galilei. Dowodzi to rozwiniętych kontaktów handlowych tych miejscowości
z pogańskimi miastami w Fenicji27. Podobne związki w odniesieniu do ceramiki późnohellenistycznej, która docierać miała z Fenicji do Galilei wzdłuż
wybrzeża lub od strony doliny Hule, śledziła też Andrea Berlin28. Wreszcie
Mordechai Aviam w swej prezentacji nowych przykładów kościołów bizantyjskich z północno-zachodniego pogranicza zauważa zdawkowo ich podobieństwo do kościołów odkrytych w Libanie29.
Trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż nawet gdyby archeolodzy izraelscy
chcieli sięgać po przykłady libańskie, choćby z okolic Tyru, spotkaliby się z niemal ich zupełnym brakiem. Z kolei brak dostępu do nowych danych prowadził
do tworzenia modeli, ignorujących szerszy kontekst kulturowy wybranych obszarów, w rodzaju galilejskiego regionalizmu. Pojawiały się też pokusy sięgnięcia po nowe informacje w sposób nieetyczny, czego przykładem jest artykuł,
relacjonujący odkrycie mozaiki bizantyjskiej w Nabatiyeh w 1982 roku podczas
izraelskiej inwazji południowego Libanu30. W większości jednak archeolodzy
pracujący po izraelskiej stronie antycznej Fenicji ignorowali potrzebę korzystania z danych, mogących płynąć z północy i północnego-zachodu. Zamiast tego
w poszukiwaniu porównań dla odkrywanych artefaktów zwracali się ku przykładom znanym im ze stanowisk na terenie Izraela, na południe czy na wschód od
wybrzeża, lekceważąc w ten sposób naturalną spójność kulturową tych terenów.

26
27

28
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30
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Tamże, 14-15, 18-20.
R.S.Hanson w: E.M. Meyers, J.F. Strange, C.L. Meyers, R.S. Hanson, Preliminary Report
on the 1977 and 1978 Seasons at Gush Halav (el-Jish), BASOR 233(1979), 33-58; R.S.
Hanson, Tyrian Influence in the Upper Galilee, (Meiron Excavation Project 2, ASOR),
Cambridge MA. 1980.
A.M. Berlin, From Monarchy to the Markets: The Phoenicians in Hellenistic Palestine,
BASOR 306(1997), 75-88.
Aviam, Jews, Pagans and Christians, 195-196.
P. Figueras, A Mosaic Pavement From Nabatiyeh in Southern Lebanon , „Liber Annuus”
35(1985), 297-302.
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Z drugiej strony nieliczni archeolodzy, prowadzący badania po stronie
libańskiej, mając dostęp do publikowanych danych izraelskich, znajdują się
potencjalnie w sytuacji lepszej od swych kolegów z południa. Przewaga ta
nie jest jednak w szerszym stopniu wykorzystywana, a obecność materiału
z publikacji odnoszących się do Palestyny ogranicza się do niewielu pozycji
na temat ceramiki czy mozaik31.
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IV.	Jak badać niezbadane w późnoantycznej archeologii
południowej Fenicji ?– trzy sugestie
1. Lampy oliwne typu północnego versus owoidalne
lampy lewantyńskie
W 1997 roku podczas wykopalisk w jednym z pomieszczeń mieszkalnych
późnoantycznej osady Jiyeh-Porphyreon, na północ od Sydonu, archeolodzy
z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
wydobyli fragment kamiennej formy do wyrobu lampki oliwnej (fig. 2). Identyfikacja typu wytwarzanego w tej formie nie nastręczała wielu problemów.
Chodziło o owoidalną lampkę lewantyńską, której przykłady spotykane są
dość powszechnie na terenach dzisiejszego Libanu i północnego Izraela, lecz
nie tylko (fig. 3; fig. 4). Typ ten, w zgodnej opinii wielu autorów, produkowany miał być w VI-VII wieku n.e. w niezidentyfikowanych ośrodkach położonych na wybrzeżu lewantyńskim.
Lampki owe, związane geograficznie z Lewantem, wydają się mieć swoje korzenie w przykładach znanych z terenów Galilei i południowej części
wybrzeża fenickiego nawet już w końcu III oraz w IV wieku n.e., choć powiązanie to nie było powszechnie uświadamiane.
W artykule opublikowanym w 1989 roku Varda Sussmann zaproponowała typologię tzw. Northern Stamped Lamps, które podzieliła na osiem grup32.
Wydłużony korpus tych lampek dekorowany jest nacinaną lub odciskaną dekoracją geometryczną. Niektóre z przykładów mają na palniku kanalik, jak
też mały uchwyt, wyrastający w tylnej ich części. Szczególnie ciekawy jest
31
32

Por. P. Reynolds, The Pottery, „Bulletin d’Archeologie et d’Architecture Libanaises”
6(2002), 133; Alpi, Kowalski, Waliszewski, Une église byzantine.
V. Sussman, Northern Stamped Oil Lamps and Their Typology, „Michmanim (Bull. of
Hecht Museum, Univ. of Haifa” 4(1989), 22-58.
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jej typ 5c, datowany na IV wiek n.e., ponieważ nosi wszelkie cechy lampki
produkowanej w formie z Jiyeh-Porphyreon: owoidalny kształt, zagłębiony
dysk, kanalik na palniku oraz mały piramidalny uchwyt z tyłu33.
Liczne znaleziska przykładów podobnych do Northern Stamped Lamps
sugerują, że poszukiwanie korzeni tego typu lampek powinno być rozszerzone na całe wybrzeże, rozciągające się pomiędzy Bejrutem a górą Karmel34.
Znacząca grupa około 200 lampek wydobyta została w końcu lat trzydziestych XX wieku z grobu w Sahlet al-Mathaneh w pobliżu Sydonu. Zostały opublikowane przez Margeritte Meurdrac w 1937 roku, niektóre należą
dziś do kolekcji Luwru35. 50 z nich, mieszczących się doskonale w definicji
bizantyjskiej lampki owoidalnej, należało do typu Meurdrac 3, najpóźniejszego chronologicznie.
Ważny zespół podobnych lampek pochodzi też z wykopalisk prowadzonych na terenie żydowskiej nekropoli w Beth She’arim, w Katakumbie 20
oraz 2436. Kontekst znaleziska, w tym skarb monet, wskazywał jednoznacznie
na datowanie lampek tego typu na koniec VI / początek VII wieku n.e.
Dodatkowo niedawne prace archeologiczne w Bet Szean dostarczyły setek lampek i ich fragmentów. Pośród późnoantycznego i wczesnoislamskiego
materiału opublikowanego przez Shulamit Hadad dwa typy zasługują w tym
kontekście na naszą uwagę. Typ 30 odpowiada doskonale typowi prezentowanemu przez formę z Jiyeh-Porphyreon37. Według autorki „Type 30 is widespread in northern Palestine and Lebanon, as well as Cyprus”. Niestety, „the
33
34

35
36

37
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Tamże, lampki nr 34-35.
Egzemplarz, pochodzący podobno z Sydonu, został opublikowany przez C. Lyon-Caen,
V. Hoff, Musée du Louvre: Catalogue des lampes en terre cuite grecques et chrétiennes,
Paris 1986, nr 270, 153. Inny przykład znaleziony został w grobie w Debbaal, zob. Hajjar, Un hypogée romain, lampka F.480, pl. XXI; por. również lampki z Tyru w: Maynor
Bikai, Fulco, Marchand, Tyre, grupa 7, s. 67, nr 84, 86; z Umm al-‘Amed na południe
od Tyru, w: Dunand, Duru, Oumm el-‘Amed, fig. 89 a, e, g, h. Dwa egzemplarze, Q2319
oraz Q2320 z British Museum, zostały opublikowane przez: D. Bailey, A Catalogue of the
Lamps in the British Museum: Roman Provincial Lamps. (III), London 1988. O nowszych
odkryciach z Galilei, datowanych na IV-VI w. n.e., donoszą M. Aviam, E.J. Stern, Burial
Caves Near H. Sugar, „‘Atiqot” 33(1997), 93, nr 5, 9; E.J. Stern, Burial Caves at Kisra,
„‘Atiqot” 33(1997), 120, nr 41-42.
M. Meurdrac, Une sepulture chrétienne à Sidon, „Berytus” 4(1937), pl. XXVI-XXVIII;
Lyon-Caen, Hoff, Musée du Louvre, 133-141.
N. Avigad, Beth She’arim Report on the Excavations During 1953-1958, vol. III: Catacombs 12-23, Jerusalem 1976, nr 36-44, 190-192; J. Elgavish, The Art of the Lamps in
Palestine in the Roman and Byzantine Periods, (Ph. D. Dissertation, Hebrew University),
Jerusalem 1962, 216. 175 lampek owoidalnych, określonych jako typ 58, znalezionych
zostało w Katakumbie 24.
Sh. Hadad, The Oil Lamps From the Hebrew University Excavations at Bet Shean, (Qedem Reports 4), Jerusalem 2002, nr 313-316, 70-72. Zaledwie 5 fragmentów tego typu
znalezionych było w Bet Szean.
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lamps from Bet Shean were not found in clear stratigraphic contexts that permit their dating; a date of the sixth to mid-seventh centuries CE is suggested
for this type”38. Wariant tych lampek, z dużym otworem wlewowym zamiast
dysku, tworzy typ 35 i wydaje się  zdecydowanie bardziej powszechny w Bet
Szean niż typ poprzedni39. Okres jego produkcji jest znacznie dłuższy i trwa
przynajmniej do trzęsienia ziemi w styczniu 749 roku, jak dowiodły badania
w Bet Szean.
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2. Trapetum i fenickie tłocznie oliwy
Oliwa z oliwek pozostaje jednym z tradycyjnych produktów spożywczych basenu Morza Śródziemnego, znanym ludziom już przynajmniej
w epoce chalkolitycznej. Intensywny rozwój badań nad tą gałęzią antycznego
rolnictwa pozwolił na stosunkowo dokładne poznanie metod wytwórczych
stosowanych na terenach rzymskiej Syrii czy Palestyny, jednak Liban pozostaje do tej pory białą plamą. Tym większe zainteresowanie wzbudziły badania wykopaliskowe prowadzone od 1996 roku w antycznej wsi w Chhim,
na północ od Sydonu, które przyniosły odkrycie 4 budynków tłoczni oliwy,
z których każda wyposażona była w dwie prasy. Typowy budynek wyposażony był w kamienne żarna (trapetum w terminologii Katona), służące do rozcierania oliwek na miazgę w pierwszym etapie produkcji oliwy, oraz w dwie
prasy, których działanie oparto na nacisku wywieranym na worki z miazgą
oliwną przez belkę drewnianą obciążaną za pomocą przeciwwag (fig. 5; fig.
6). Liczba odsłoniętych urządzeń oraz ich powiązanie z zabudową wsi stawiają to stanowisko w pierwszym rzędzie pośród nielicznych obiektów tego
typu poznanych w Libanie. Wyrywkowo bowiem poznane zostały instalacje
pras oliwnych w Umm el-Amed, stanowisku usytuowanym na południe od
Tyru. Ich publikacja jest powierzchowna, a datowanie na okres hellenistyczny lub bizantyjski niepewne40. Tłocznie oliwy sygnalizowane były też w Beit
Mery, późnoantycznej wsi położonej w górach na północnywschód od Bejrutu41. Stosunkowo najwięcej powiedziano o tłoczniach odkrytych podczas
badań archeologicznych w Khan Khalde, starożytnym Mutatio Heldua, na
południe od Bejrutu. Olivier Callot w krótkim opracowaniu przedstawił plany
38
39
40
41

Tamże, 72.
Tamże, nr 339-355, 78-82. Według autorki 24 lampki typu 30 oraz 110 typu 35 zostało
znalezionych podczas wykopalisk.
Dunand, Duru, Oumm el-‘Amed, 80-85, 95-99, pl. XXI.2 oraz XLI-XLV.
L. Nordiguian, Remarques sur l’agglomeration antique de Deir el-Qalaa, „Mélanges de
l’Université Saint-Joseph” 53(1993), 355-400.
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kilku tłoczni, mieszczących po 2-3 prasy używane przez mieszkańców osady,
która przeżywała rozkwit w V-VI wieku n.e.42 Zastanawiająca liczba zarejestrowanych urządzeń każe domyślać się, że produkcja oliwy była jednym
z głównych zajęć we wsi. Nie budzi to jednak zdziwienia, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że oliwa aż do połowy XX wieku była jednym z podstawowych
produktów tradycyjnej wsi libańskiej43. Dla właściwej oceny odkryć w Chhim
warto jednak sięgnąć po liczniejsze i lepiej poznane przykłady z terenów północnej Palestyny.
Niewątpliwie najwięcej w tym zakresie uczynił Rafael Frankel, którego
systematyczne badania przyniosły odkrycie dziesiątek instalacji w północnej
części Izraela, w tym większość z pogranicza z Libanem. Z przedstawionej
przez autora w licznych publikacjach typologii wynikają dobitnie pewne
implikacje geograficzne. Mapy ukazują koncentrację wielu typów instalacji
wyłącznie w pasie przygranicznym lub w Palestynie północno-zachodniej:
hellenistyczno-rzymskie prasy zbudowane na podstawie dwóch filarów do
mocowania belki (tzw. slotted piers)44, kamienie kotwiczne typu Din’ila czy
Bet Ha-Emeq45, służące do mocowania drewnianych śrub opuszczających
belkę.
Jeszcze jeden element wyposażenia tłoczni w Chhim przyciąga uwagę ze
względu na swą wyjątkowość. To żarna do rozcierania oliwek, w których półkulisty kamień obracał się wokół osi. Jego chakterystyczna forma odpowiada szczegółowemu opisowi trapetum u Katona Starszego46. Żarna tego typu
dość powszechnie występowały w hellenistycznej Grecji czy Italii, jednak
są zupełnie nieznane na obszarze Lewantu. Wyjątkiem jest wybrzeże południowego Libanu i pogranicza libańsko-izraelskiego. Przykład ten wydaje się
sugerować, że tereny północno-zachodniej Palestyny pozostawały w okresie
hellenistycznym i rzymskim pod wyraźnym wpływem kultury technicznej
Fenicji47.
42
43
44
45
46

47
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O. Callot, Remarques sur les huileries de Khan Khaldé (Liban), w: Archéologie au Levant. Recueil R. Saidah, Lyon 1982, 419-428.
R. Creswell, Un pressoir a olives au Liban. Essai de technologie comparée, „L’homme”
5(1965), 33-63.
R. Frankel, Presses for Oil and Wine in the Southern Levant in the Byzantine Period,
„Dumbarton Oaks Papers” 51(1997), fig. 4.
Tamże, fig. 11-12.
De agri cultura XX-XXII. O trapetum piszą szerzej: A.G. Drachmann, Ancient Oil Mills
and Presses, Copenhagen 1932, 7-49; R. Frankel, Sh. Avitsur, E. Ayalon, History and
Technology of Olive Oil in the Holy Land, Arlington –Tel Aviv 1994, 30-35.
Sugestia, iż trapetum wprowadzone było na tereny Lewantu za pośrednictwem Fenicji,
jest tym bardziej prawdopodobna, że jego liczne hellenistyczne przykłady znalezione
zostały w Maresha, pierwotnie sydońskiej kolonii, położonej w południowo-zachodniej
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Między pierwszymi stałymi miejscami kultu chrześcijańskiego, wzmiankowanymi przez źródła pisane, znajduje się kościół w Tyrze, zbudowany za
czasów cesarza Konstantyna Wielkiego i opisany przez Euzebiusza z Cezarei
w jego Historii kościelnej (Hist. Eccl. X,IV,45)48. Archeologia późnego antyku, która rozwinęła się w znaczącym stopniu w ciągu ostatnich dziesięcioleci,
przynosi informacje o setkach tego typu obiektów z terenów Wschodu. Ponad
200 kościołów bizantyjskich odkrytych w Palestynie oraz ponad 150 w Transjordanii wymownie ukazuje skalę rozpowszechnienia wspólnot chrześcijańskich na przestrzeni zaledwie 300 czy 400 lat49. Podobne kalkulacje mogą
być wykonane dla Syrii, kraju ongiś na wskroś chrześcijańskiego. Skromna
liczba 15 kościołów opublikowanych dotąd z terenów wybrzeża libańskiego
oddaje raczej nieadekwatny w stosunku do sąsiednich krajów stan badań niż
rzeczywisty poziom chrystianizacji tego obszaru50.
Odkrycie pierwszego kościoła bizantyjskiego w Libanie zawdzięczamy,
jak wspomniałem już wyżej, Ernestowi Renanowi, który w 1861 roku badał
pozostałości bazyliki w Qabr Hiram, datowanej inskrypcją na rok 575. W wyniku utworzenia Generalnej Dyrekcji Starożytności Libanu oraz niestrudzonej aktywności jej pierwszego dyrektora, Maurice’a Chehaba, pojawiły się
dalsze odkrycia, zebrane w dwutomowym wydawnictwie poświęconym nominalnie mozaikom antycznym, a w większości przedstawiającym kościelną
architekturę Fenicji51. Na przełomie lat sześdziesiątych i siedemdziesiątych
Roger Saidah odkrył w Khan Khalde (Mutatio Heldua) dwie kolejne bazyliki,
opublikowane przez Noela Duvala i Jean-Pierre’a Cailleta52. Ta faza prac nad

48
49

50

51
52

Judei. Por. A. Kloner, Maresha Excavations Final Report I, Subterranean Complexes 21,
44, 70, (Israel Antiquities Authority Reports 17), Jerusalem 2003, 51-72.
G. Downey, Constantine’s Churches at Antioch, Tyre and Jerusalem (Notes on Architectural Terms), „Mélanges de l’Université de Saint-Joseph” 38(1962), 191-196.
Y. Tsafrir, L. Di Segni, J. Green (red.), Tabula Imperii Romani: Iudaea-Palestina. Israel in the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods. Maps and Gazetteer, Jerusalem
1993, mapa 4; A. Michel, Les églises d’époque byzantine et umayyade de Jordanie (provinces d’Arabie et de Palestine) Ve-VIIIe siècle. Typologie architecturale et aménagements
liturgiques, Turnhout 2001.
Z południa na północ: Majdal Zoun, Qabr Hiram, Tyre, Zahrani, Nebi Younis, Jiyeh,
‘Anane, Chhîm, ‘Ain es-Samaké, dwie bazyliki w Khan Khalde, Khalde Choueifat, Beit
Mery, Ghine, Yanuh. Nie biorę tu pod uwagę, mniej lub bardziej kontrowersyjnych, przykładów kościołów instalowanych w świątyniach rzymskich, np. Faqra.
Chéhab, Mosaïques du Liban.
N. Duval, J.-P. Caillet, Khan Khaldé (ou Khaldé III). Les fouilles de Roger Saidah dans
les églises, mises en oeuvre d’apres les documents de l’auteur, w: Archéologie au Levant.
Recueil R. Saidah, (Collection de la Maison de l’Orient méditerranéen 12), Lyon 1982,
311-394.
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późnoantyczną architekturą sakralną Fenicji podsumowana została w 1988
roku ważną publikacją Pauline Donceel-Voûte53 .
Od roku 1990, kiedy to ucichły niepokoje wojny domowej, pojawiła się
szansa na kontynuowanie badań. Od tego momentu odkryte zostały w południowej części Libanu kościoły w Majdal Zoun, Tyrze, Anane oraz Chhim54.
Szczególnie to ostatnie odkrycie pozwala rzucić świeże spojrzenie na relacje archeologii późnoantycznej po obu stronach granicy libańsko-izraelskiej.
Niewielki kościół w formie trójnawowej bazyliki (18,40 x 13,10 m), dekorowany podłogą mozaikową, datowany jest najprawdopodobniej na rok 498
(fig. 7). Jego znaczenie tkwi w zachowanych w podłodze śladach wyposażenia liturgicznego, które w znaczący sposób uzupełniają lub potwierdzają ustalenia Noela Duvala z roku 1977 oraz Pauline Donceel-Voûte z roku
198855. Zwrócili oni uwagę na wykorzystanie ponad połowy nawy głównej
na potrzeby podwójnego prezbiterium. Cecha ta łączy kościoły odsłonięte
zarówno na południe od Bejrutu, w Libanie, jak i na północ od Ptolemais,
w Izraelu. W Chhim, pod koniec V wieku n.e., nawa centralna mieściła pięć
stref różniących się swoją rolą w liturgii: apsydę dla kleru, miejsce ołtarza
(po raz pierwszy udokumentowane w Libanie), podwyższone prezbiterium
(najprawdopodobniej wykorzystywane w liturgii słowa), drugie prezbiterium
o nieznanej funkcji oraz przestrzeń dostępną dla wiernych. Obecność pustego panelu mozaikowego pośrodku pierwszego prezbiterium, jak też istnienie
śladów po dwóch pomocniczych stołach podnosi po raz kolejny pytanie
o złożoność ówczesnej liturgii. Z podobnymi problemami interpretacyjnymi
zetknęli się odkrywcy kościołów w Khan Khalde, Zahrani, Nahariya czy Shavei Zion; te dwa ostatnie usytuowane w południowej partii prowincji Phoenicia Maritima.
Powyższa skrótowa prezentacja odkrycia w Chhim prowadzi nas do
przynajmniej trzech konkluzji. W porównaniu z sąsiednimi krajami, badania
nad kościołami bizantyjskimi w Libanie są jeszcze w bardzo wczesnej fazie.
Ich poznawanie musi odbywać się w ścisłej korelacji z danymi płynącymi
z podobnych zabytków odkrywanych licznie w toku ostatnich dziesięcioleci
w północnej części Palestyny, a szczególnie w Galilei i południowej części
Phoenicia Maritima. Wreszcie właściwa interpretacja śladów materialnych
pozwoli na lepsze zrozumienie liturgii bizantyjskiej tych terenów w V-VII
wieku, tak słabo znanej poprzez teksty.
53
54
55
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Donceel-Voûte, Les pavements des églises byzantines.
Waliszewski, Alpi, Une eglise byzantine; Alpi, Kowalski, Waliszewski, Une église byzantine; Waliszewski, Ortali Tarazi [et al.], Village romain et byzantin.
N. Duval, Note sur l’eglise de Kabr Hiram et ses installations liturgiques, „Cahiers Archéologiques” 26(1977), 81-104; Donceel-Voûte, Les pavements des églises byzantines.
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Pogranicze palestyńsko-fenickie pozostaje zatem w znaczącym stopniu
ziemią nieznaną, choć przedstawia ogromny potencjał badawczy. Wydaje się
poza dyskusją więc, że cały region pozostawał pod przemożnym wpływem
kulturalnym Tyru, co objawiać się mogło w produkcji rzemieślniczej (ceramika, lampki, wyroby metalowe, biżuteria, szkło, mozaika itd.). Można oczekiwać, że bardziej wnikliwe studium mozaik, szczególnie na podstawie materiału zgromadzonego w Tyrze i dotąd nieopublikowanego, ujawni związki
z mozaikami wybrzeża palestyńskiego czy Górnej Galilei, podobne do tych
z okolic Gazy, Madaby czy Bet Szean. Podobieństwa widoczne są również
w formach osadnictwa. Górska wieś późnoantyczna w Chhim koło Sydonu
jest niezwykle podobna w swym wewnętrznym planie, ale i w technice budowy do górskiej wsi badanej przez Rafaela Frankela w Horvat Karkara w Izraelu. Podobnym zależnościom planu i techniki budowy podlegają metrokomai
Porphyreon: pierwsza to rzymska osada w Jiyeh na północ od Sydonu, druga
to bizantyjska osada w Horvat Qastra na południe od Ptolemais. Obie powstały przy użyciu powszechnie dostępnego w tej części wybrzeża zlepieńca
piaskowego, który w Izraelu nazywany jest kurkar, a w Libanie ramleh.
Dlaczego więc stymulować rozwój badań nad pograniczem i zachęcać
nie tylko do intensyfikowania działań terenowych, lecz także do unifikowania
dostępnych już nam danych? Odpowiedź nasuwa się sama: by przywrócić
właściwą perspektywę, w której widzieć będziemy południową Fenicję, by
lepiej zrozumieć przeszłość południowego Libanu i północnej Palestyny oraz
ich wzajemne relacje. Czy możemy zatem, odwołując się znowu do filmowego porównania, mówić o szczęśliwym zakończeniu? Ciągłe niepokoje polityczne w tym rejonie świata nakazują umiarkowany pesymizm.
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Fig. 1. Pogranicze Fenicji i Palestyny, I-VII w. n.e.
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Fig. 2. Forma do wytwarzania lampki oliwnej znaleziona w Jiyeh-Porphyreon
(Liban) (M. Puszkarski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu
Warszawskiego)

Fig. 3. Owoidalna lampka oliwna typu lewantyńskiego w Römisch-Germanischen
Zentralmuseum zu Mainz (wg Menzel 1969, fig. 82.4)
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1/ Anemurium (Cilicia, Type 2)
2/ Salamis (Cyprus, Type 1)
3/ Byblos (Phoenicia Maritima, Type 1)
4/ Ghiné (Phoenicia Maritima, Type 1)
5/ Jiyeh-Porphyreon (Phoenicia Maritima, Type 1)
6/ Chhîm (Phoenicia Maritima, Type 1, 7, 12, 14, 16)
7/ Sahlet al-Mathaneh (Phoenicia Maritima, Type 1, 5, 8,
10, 11, 13, 15)

8/ Sidon (Phoenicia Maritima, Type 9)
9/ Sarepta-Sarafand (Phoenicia Maritima, Type 1)
10/ Shelomi (Phoenicia Maritima, Type 1)
11/ al-Bassa (Phoenicia Maritima, Type 1)
12/ Shavei Zion (Phoenicia Maritima, Type 1, 7)
13/ Tell Keisan (Phoenicia Maritima, Type 7)
14/ Beth She’arim (Palaestina Secunda, Type 1, 3, 7)
15/ Caesarea Maritima (Palaestina Prima, Type 1)
16/ Sepphoris (Palaestina Secunda, Type 1)
17/ Bet Shean (Palaestina Secunda, Type 1, 7)
18/ Kh. al-Karak (Palaestina Secunda, Type 1)
19/ Hammat Gader (Palaestina Secunda, Type 7)
20/ Pella (Palaestina Secunda, Type 7)
21/ Kafr Dura (Phoenicia Maritima, Type 1)

N
0__________40km

Fig. 4. Rozprzestrzenienie znalezisk owoidalnej lampki oliwnej na obszarze
Lewantu (M. Puszkarski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu
Warszawskiego)
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Fig. 5 – Rzut tłoczni oliwnej E.I w Chhim (Liban) (M. Puszkarski, Centrum
Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego).
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Fig. 6. Rekonstrukcja tłoczni oliwnej E.I w Chhim (Liban)
(M. Puszkarski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego)

Fig. 7. Rzut bazyliki bizantyjskiej w Chhim (Liban), ok. 498 r. n.e.
(M. Puszkarski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego)
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Targumizm a targum Pieśni
nad Pieśniami

Geograficzne położenie Palestyny jako pomostu pomiędzy wielkimi
cywilizacjami starożytnego świata wpłynęło nie tylko na jej cykliczny rozwój
materialny i dewastację, lecz także wyraźnie odbiło się na aktywności literackiej zamieszkujących ją kultur. Nie chodzi tu o samą historyczność epiki
wojennej czy kronik, ale również o przemiany językowe w komponowanych
tekstach. Kryją one w sobie żywe świadectwo wielkich klęsk, przemian i migracji ówczesnych społeczności. Główne języki literackie związane z tym obszarem to hebrajski i aramejski, w którego rozwoju wyróżnia się wiele etapów
i współczesnych sobie dialektów. Newralgicznym punktem styku literackiej
tradycji hebrajskiej z powoli ją dominującą tradycją aramejską są targumy.
Początek i koniec zjawiska tworzenia aramejskich parafraz Biblii hebrajskiej, nazywanego targumizmem, jest ciągle zagadką. Rozpoczynają go lingwistyczne przemiany w żydowskiej społeczności Palestyny okresu drugiej
świątyni, kiedy to język aramejski wyparł hebrajski z codziennego użycia.
Natomiast schyłek tego fenomenu zwykle łączony jest z kolejną przemianą
języka wśród wczesnośredniowiecznej społeczności żydowskiej, gdy język
arabski zaczął wypierać aramejski. W rzeczywistości jednak targumizm jest
aktywnym procesem w judaizmie aż do czasów współczesnych – i tak na
dobre nigdy nie wygasł, tylko po prostu zmieniał języki.
Targumizacja targumów jest logiczną kontynuacją procesu, który wykreował i inspirował aramejską tradycję targumów. Ciekawą ilustracją tego
zjawiska jest targum do Pieśni nad Pieśniami (TgPnp). Jest on zaliczany do
tzw. targumów typu B, gdzie w odróżnieniu od typu A nie jest możliwe odtworzenie literalnego tłumaczenia tekstu hebrajskiego rozproszonego w rozbudowanej parafrazie1.
1

Taką klasyfikację proponuje F.S. Alexander, Jewish Aramaic Translations of Hebrew
Scripture, w: M.J. Mulder (red.), Mikra – Text, Translation, Reading and Interpretation
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TgPnp cieszył się uznaniem tradycyjnych wspólnot żydowskich na
Wschodzie i w trochę mniejszym stopniu na Zachodzie. W diasporze czytany był w języku aramejskim targumicznym lub w językach narodowych:
żydowsko-arabskim, żydowsko-aramejskim, żydowsko-perskim, żydowskohiszpańskim, hebrajskim lub jidysz (i innych europejskich: łacina, niemiecki,
angielski).
Podczas gdy tłumaczenia na różne języki żydowskie były zwykle literalne w stosunku do pierwotnego tekstu TgPnp, neoaramejskie wersje odbiegają znacznie od tej dosłowności (głównie poprzez objaśnienia). Różnice te
były efektem tłumaczenia niejasnych fragmentów, niekiedy zaś są dodatkami
i pominięciami albo wręcz błędami kopisty. Niektóre z różnic mogą sięgać
pierwotnej wersji TgPnp, inne natomiast są dostosowane do odbiorców, jakimi byli w tym przypadku Żydzi kurdyjscy. Trzeba pamiętać, że TgPnp –
podobnie jak wiele midraszy – nie był kanonizowany, dlatego zachowane
do naszych czasów manuskrypty różnią się często w wielu mniej istotnych
szczegółach, jednak nie była to zupełna dowolność.

I.	Targumy do Pism
Targumy do Pism nie były wnikliwie badane jak targumy do Pięcioksięgu. Różnorodność tekstów sprawia, że wiele problemów tekstualnych nie
jest do tej pory rozwiązanych. Istnieje wiele różnych wersji do większości
targumów. Zdaniem semitologów porównanie tekstów tradycji jemeńskiej
z grupą zachodnich po odjęciu wokalizacji wskazuje na starsze korzenie tradycji zachodniej (głównie chodziłoby o targumy do Pięciu Megilot: Pnp, Rt,
Lm, Koh, Est)2. Szczególnym przypadkiem jest targum do Księgi Estery. Biblia rabiniczna (wydanie Bomberga) rozróżnia dwie wersje: targum i targum
Sheni. Wiele tekstów jemeńskich, jak i zachodnich zawiera mieszany tekst
z tych dwóch wersji, dlatego też Biblia Antwerpska Polygllotta (1569-1572)
przedstawia nawet tzw. trzeci targum do Ester. Dalsze targumim do Księgi
Psalmów, Hioba i Przysłów były najprawdopodobniej tworzone przez dobrowolną fuzję różnych recenzji, która potwierdza zbieżność strumieni tradycji.

2
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of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early Christianity, Philadelphia 1988, 217253.
Por. Ph.S. Alexander, Textual Criticism and Rabbinic Literature: The Case of the Targum
of the Song of Songs, „Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester”
75(1993), nr 3, 159-173; Alexander, Jewish Aramaic Translations, 224-225.
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Ciekawym przypadkiem jest targum do Księgi Przysłów, który wykazuje
znaczące podobieństwo do tłumaczenia Peszitty3. Należy jeszcze zauważyć,
że redaktorzy pierwszych Biblii rabinicznych nie uwzględniali w swoich wydaniach targumu do Kronik4.
Według Talmudu babilońskiego5 Yonatan ben Uzziel otrzymał od tajemniczego „głosu (echa)” [bat qôl] zakaz tłumaczenia Pism, ponieważ jest
w nich przepowiedziany czas Mesjasza. Jak zauważa F.S. Alexander6, może
to świadczyć, że jeszcze w okresie talmudycznym targumy do Pism nie były
znane w Babilonii. Mimo to powstało wiele targumów do Pism, a niektóre
z nich literatura rabiniczna przypisuje babilońskiemu uczonemu amoraicie
  . , wiązanemu także z tradycją targumim do Proroków7.
Manuskrypt Wrocławski M1016 z 1238 roku dodaje do Snu Mordechaja
stwierdzenie: „To jest koniec księgi Targumu do Pism tłumaczonych przez
Rab Józefa”. Wynika z tego, że tekst, którego używał kopista, kończył się
Snem Mordechaja ze wspomnianym kolofonem. Prawdopodobnie musiał on
zawierać wszystkie targumy do Pism poza Kronikami; do Ester był ostatni.
Przekonanie o „Józefowym” tłumaczeniu targumów do Pism było najprawdopodobniej zainspirowane częstym pojawianiem się frazy „jak Rab Józef
przetłumaczył”, która jednak odnoszona była do fragmentów z targumów
do Proroków. Średniowieczni pisarze mówili też o targumach do Pism jako
Targum Yerushalmi. Taką klasyfikację wydaje się potwierdzać hagadyczna
natura wielu targumów tej grupy, jak i ich podstawowy dialekt palestyński,
jednak zaprzeczałoby to autorstwu Rab Józefa.
Każda z ksiąg targumów do Pism ma własny charakter. Targumy do
Przysłów i Kronik nie są rozszerzone, a do Psalmów i Hioba zawierają liczne wstawki hagadyczne. Największą liczbę parafraz mają jednakże targumy
do Pięciu Megilot, szczególnie targumy do Lamentacji, Pieśni nad Pieśniami
i Estery; targum Sheni do Estery jest uważany za najbardziej rozszerzony.

3
4
5
6
7
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Nie jest jasne, czy to targum czerpał z Peszitty, czy na odwrót, czy też oba teksty wzorowały się na wspólnym źródle.
Editio princeps wydano na przełomie 1680-1683 w Augsburgu przez M.F. Beck.
Por. Megilla 3a.
Alexander, Jewish Aramaic Translations, 224-225.
Por. Massekat Soferim 13,6 (za M. Higger, Masseket Soferim, Translated in Seven Minor
Treatises and Treatise Soferim II, New York 1930) wprowadza cytat z targumu Sheni do
Estery 3,1 słowami: „Tirgem  ” („Raw Józef przetłumaczył”). Podobnie piszący w XII w. Samuel ben Meir w komentarzu do Wj 15,2 i Kpł 20,17 cytował fragment
targumu do Hioba i Przysłów pod imieniem Rab Józef. Działał on w  i 
w III w., jest uważany za ojca . Por. J. Neusner (red.), Dictionary of Judaism in the
Biblical Period 450 B.C.E. to 600 C.E., New York 2002, 341.
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II.	Targum do Pnp
W diasporze żydowskiej, przeżywającej gorycz klęski swego narodu,
używanie literalnego tłumaczenia Pnp (zbioru pieśni weselnych, niejednokrotnie bardzo zmysłowych) mogło uchodzić w liturgii wspólnoty za co
najmniej niestosowne. Sytuacja ta była dodatkową motywacją do rozwoju
interpretacji alegoryczno-homiletycznej, widzącej w obrazie fizycznej miłości – młodzieńca i dziewczyny – przedstawienie związku pomiędzy Bogiem
a Izraelem. Porównanie relacji Bóg-Izrael do związku mężczyzny z kobietą
jest też dość powszechne w Biblii8. Odwracając niejako literalny sens tekstu
Pnp, targumista streszcza historię Żydów – od stworzenia świata aż po mesjański koniec czasu – jako historię miłosnego dialogu z Bogiem. Pnp nie
jest jedyną księgą BH, której ogólny sens literacki został zmieniony. Podobne zjawisko można zaobserwować w przypadku księgi Jonasza9. Do naszych
czasów zachowało się ponad sześćdziesiąt manuskryptów TgPnp z całego
średniowiecznego świata żydowskiego. Jest to zatem jeden z najlepiej udokumentowanych targumów. Świadczy to, że ten targum był bardzo popularnym
tekstem w żydowskim średniowieczu. Ta wielka rodzina manuskryptów dzieli się na dwie grupy: zachodnią (manuskrypty z Afryki Północnej i Europy)
i jemeńską (manuskrypty z Jemenu). Teksty tradycji jemeńskiej znalazły jak
do tej pory spore zainteresowanie, począwszy od pionierskiej pracy R.H. Melameda10, natomiast zachodnie pozostawały jakby w zapomnieniu. Dopiero
publikacje tekstów targumów z tej grupy przez E. Levine’a11 i C.A. Fontela12
przypomniały na nowo o ich wartości. Teksty zachodnie, podobnie jak jemeńskie, tworzą jedną rodzinę, wywodzącą się ze wspólnej, niezachowanej
do naszych czasów wersji. Melamed w swoim pionierskim dziele przedstawił
detaliczne porównanie tradycji tekstów jemeńskich z zachodnimi (chodzi tu
przede wszystkim o tekst wydany przez Lagarde’a13). Udowodnił, że tworzą

8
9
10

11
12
13
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Por. Iz 62,5; Jr 2,2; Ez 16; Oz 1-3. Rabin Ibn Ezra we wprowadzeniu komentarza do Pnp
pisze: `~yaybnh $rd !k yk hdwd ~wqmhw larvy tsnk lyvmhv rwb[b hmtt law.
A.J. Band, Swallowing Jonah: The Eclipse of Parody, „Prooftexts” 10(1990), 177-195.
R.H. Melamed, The Targum to Canticles according to six Yemen Mss. compared with
the «Textus Receptus» (ed. de Lagarde), JQR NS 10(1920), 377-410, 11(1921), 1-20,
12(1922), 57-117.
Por. E. Levine, The Targum of the Five Melillot: Ruth, Ecclesiastes, Canticles, lamentations, Ester: Codex Urbinati 1, Jerusalem 1997, 71-74 (ad TgPnp).
Por. C.A. Fontela, El Targum al Cantar de los Cantares (Edición crítica), Madrid 1987.
Paul de Lagarde wydał tekst targumu Pnp w Hagiographa chaldaice, Leipzig 1873, 145163.

Targumizm a targum Pieśni nad Pieśniami

one dwie różne recenzje targumu do Pnp. Niektóre z tych różnic są systematyczne, na przykład zachodnie przywiązane, do niezwiązanej partykuły
dopełnienia di, podczas gdy jemeńskie mają enklityczne d-, zachodnie też
w przeciwieństwie do jemeńskich preferują pełne i donośne tytuły itp. Mimo
tekstualnego chaosu, który dociera do nas z licznych prób porównań manuskryptów, zdaniem większości badaczy teksty zachodnie (poza zewnętrznymi
poprawkami i wygładzeniami kopistów) są bliższe archetypowi tej zatomizowanej transmisji tradycji.
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III.	Problem egzegetyczny i tekstualny
W targumach typu A możliwe jest odseparowanie literalnego tłumaczenia
tekstu hebrajskiego od dodanych parafraz poprzez proste wzięcie ich w nawias. W typie B nie można nawet dopatrzyć się podstawowego tłumaczenia,
jest ono jakby rozpuszczone w parafrazie. Ilustracją może być targumiczna
parafraza opisu ciała oblubieńca z Pnp 5,10-16. W wersecie 14 targum wymienia listę dwunastu kamieni szlachetnych z wygrawerowanymi imionami
pokoleń Izraela. Fragment ten przedstawia największy problem tekstualny
w całym dziele. Jest zarazem jednym z wyraźniejszych przykładów działalności redakcyjnej na tekście samego targumu i wskazuje na znaczenia krytyki
tekstualnej dla zrozumienia egzegezy targumicznej.
Wersja neoaramejska targumu do Pnp odbiega znacznie od starszych tradycji: zachodniej i jemeńskiej. Jest ona nie tylko tłumaczeniem, lecz także
i redakcją aramejskiego tekstu targumicznego, który, paradoksalnie, stał się
trudniejszy nawet od hebrajskiego dla mówiącej w dialekcie neoaramejskim
wspólnoty Hakhamim z Kurdystanu. Zawiera ona wiele zapożyczeń z hebrajskiego, aramejskiego i arabskiego14. Różnice powstały nie tylko w wyniku
procesu tłumaczenia niejasnych fragmentów aramejskiego targumicznego na
neoaramejski, lecz także poprzez dodatki i celowe opuszczenia. Nie można
jednak wykluczyć, że niektóre różnice odzwierciedlają oryginalną wersję targumu do Pnp, a inne są wynikiem świadomej redakcji – dostosowywania do
specyficznej społeczności odbiorców żydowsko-kurdyjskiej diaspory.

14

Wersja neoaramejska jest znana z dwóch manuskryptów: 1) Columbia University Library
X893 M686 (kopiowany w Nerwa ok. 1647 r. przez Abdalla b. Sibar); 2) Hebrew University – National Library Jerusalem 8 925 (kopiowany też w Nerwa ok. 1798 r.).
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!yjibvi rv;[. yret.
------------- hydeb[; bqo[.y:d>
-----------------------------yret. l[; !p’ylig> -------~[i at’ylig>rm; rv;[.qx’cyI ~h’r’ba; !h’b’a. ht’l’t.
l[; @ylig> !bewaur> ¾bqo[.y:w>
@ylig> !w[omvi ~d;wao
l[; @ylig> ywIle hd’jpi l[;
@ylig> hd’whuy> !q’r>b’
@ylig> rk’ff’yI $p;wnO l[;
!l{wbuz> ~wl{h\y” l[;
!d’ vyvirt; l[; @ylig>
ylit’pn: rypis; l[; @ylig>
dg” hm’l’xa; l[; @ylig>

l[; !l’yliG> ydãebã.[‘ bãqo[]y:D>

ab’ãh]dã;D> al’yliK. #yci

yreT. l[; !pã’yliG> av’dã>WqDI

~[i atã’yy”l.G:[] rf;[]

xø’c.yI ~h’r’bã.a; !h’b(ã’a] tãl;T.

l[; !pã;yliG> !bãeWar> ¾bãqo[]y:w>

@ãyliG” !wO[m.vi ¾rm;x]a;

l[; @ãyliG” ywIle ¾qyqi[‘ l[;

@ãyliG” hd’ãWhy> ¾!pã’[]r;w> !q’r>Be

@ãyliG” rkã’vof’yI ¾ylih]B; l[;

!WlWbãz> ¾dãr’m’z>yai l[;

!D’ ¾ra]h’ynI l[; @ãyliG”

yliT’pã.n: ¾ral’yBi l[; @ãyliG”

dãG” ¾rwOPs.a; l[; @ãyliG”

Or 2375c

Teksty jemeńskie

ylit’pn: wbov. l[; @ylig>

rvea’ ~v,l, l[; @ylig>

dg” ~l’h\y” l[; @ylig>

rk’f’fuyI rypis; l[;

@ylig> !d’ ylexwku $p;wnO l[;

@ylig> hd’whuy> !q’r>b;

l[; @ylig> ywIle hj’Wp l[;

@ylig> !w[omvi rm;xa;

l[; @ylig> !bewaur> ¾bqo[.y:w>

qx’cyI ~h’r’ba; !h’b’a. ht’l’t.

~[i at’y”lg:rm; rs;

yret. l[; !p’ylig> ab’hd’d>

av’dwqud> al’ylik. #yci

l[; !ypiylig> hydeb[; bqo[.y:d>

!yjibvi rs; yret.

Or 1302d

hjeWv rs;a. yreT.

dG” ¾an”am’K.r>WK DLiai

yliT’p.n: ¾yyIwOmynI DLiai

!D’ ¾aq’Wry: DLiai

!WlWbz: ¾TrIm.Wz

DLiai rk;ff’yI ¾ylix.Ki

DLiai hd’WhyI ¾ar’aw”k.

DLiai ywIle ¾yqiyqi[;
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gaoT DLiai #yciW ¾#yci
yreT. hLeai ¾a[‘c.Wdm.W av’D>Wqm. aw”h.De
DNImi !doh;a; DnIyae ynIyBe aw”h.DeD>
DMiai ¾hn”ay”G>DI G>n>r; aD’ki DWK ¾hDeWD
rs;a.
qx;c.yI ¾~h;r’b.a; ¾~l’wO[ Dtiaw”B;B;
ah’al’j.
hD’WD DLiai [ciwOrm. !beWarI Åbqo[;y:W

DLiai hleyliymig> hDewOa bqo[;y:D>
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e

d

c

b

a

@sewyO wbov. l[; @ylig>
!miy”nbi ~h;wvo l[; @ylig>
!y”m.d’ hpevy” l[; @ylig>
!r’yxib. ay”l;z”m; rv;[.-yretli
!x’yxic. tyviv’[.k;
lypid> !v;k. !whoydeb’w[ob.
`!yzIyzEbv;k.

@ãsewOy ¾gãz”WryPe l[; @ãyliG”

!miy”n>Bi ¾gãbã’yrIm. l[; @ãyliG”

!yy”m.D’ ¾rwOjn>pã;yai l[; @ãyliG”

!r’yhiB. ay”l;Z”m; rf’[] yretã.li

!x’yxic. tãyviv’[]K;

lypãiD> !veK. !wOhydãebã’wO[B.

`!yzIyzIbã.v;B.

`!yzIyzEbv;k.

lypid> !v;k. !whoydeb’w[ub.

!x’yxic. tyviv.[.k;

!r’yxib. !yliz”m; rs;[. yretli

!y”md’ hpev.y” l[; @ylig>

!ymiy”nbi ~h,vi l[; @ylig>

@sewyO vyvir>t; l[; @ylig>

!luwbuz> hm’l’x.a; l[; @ylig>

!yxil.ac’ ÃhMeviB.
ÃlypiD> hKeaK’ $ai hxeyxic; Ã!WhyDe
lm;[;B.
Åsm;l.aa; $ai yqir>Bim;G>W

yrIh.B;G>DI twOlZ”m; b¾¾y

DTihiB.vi Åyli[.l; DLiai

!ymiy”n>Bi ¾!aw:g:r>a; DLiai

@sewOy ¾az”wOryPi DLiai

rvea’ ¾ygIB;s; DLiai

Na podstawie mikrofilmu z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, z zachowaniem podziału wersetów.
Wersja drukowana zachodnich manuskryptów wg de Lagarde (red.), Hagiographa Chaldaice, 156-157.
Tekst z powodów technicznych w uproszczonej wokalizacji za pomocą znaków tyberiadzkich. Wyd. tekstu por.- A. Sperber, The Bible in
Aramaic, The Hagiographa, Transition from Translation to Midrash, Leiden 1968.
Tekst z powodów technicznych w uproszczonej wokalizacji za pomocą znaków tyberiadzkich. Wydanie krytyczne tekstu por. R.H. Melamed,
The Targum to Canticles According to Six Yemen Mss. – Compared with the ‘Textus Receptus’ as Contained in de Lagarde’s ‘hagiographa
Chaldaice’, Philadelphia 1921.
Tekst opracowany wg Y. Sabar, Targum de-Targum. An Old Neo-Aramaic Version of the Targum on Song of Songs. Introduction, Eclectic
Text, English Translation, Comparative Notes, and Glossary, Wiesbaden 1991.

rf;[])1 rs[ l; ydãebã.[‘) hydb[ l; rf;[])2 rs[ l; atã’yy”l.G:[]) atylgrm l; !h’b(ã’a] tãl;T.) aml[d atlt thba l; !pã;yliG>)
@ylg l; ¾!pã’[]r;w>) !rp[z l; ¾ylih]B;) ylxk l; ¾dãr’m’z>yai) dgrmza l; !WlWbãz>) !lwbz l; ¾ra]h’ynI) rhwg l; ¾ral’yBi) alryb l;
¾rwOjn>pã;yai) rwjnpa l; rf;[])3 rs[ l; !r’yhiB.) !yryhn l; !x’yxic.) !yxyxc l; `!yzIyzIbã.v;B.) !yzyzbvk !yqyhbw l.

rvea’ ~v;l; l[; @ylig>

rvea’ ¾gãabã’j’ l[; @ãyliG”
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Jego sługi Jakuba, wyrytea na

------b, wyryte na dwu-nastu gemmachc z
trzema ojcami Abrahamem,
Izaakiem
i Jakubemd. Ruben wyrytye na
, Symeon wyryty
na , Lewi wyryty na
, Juda wyryty
na , Issachar wyryty
na , Zebulon
wyryty na, Dan
wyryty na , Naftali

Jego sługi Jakuba, odsłoniętea na

złotej patenie korony

świętościb, wyryte na dwu-

-nastu gemmachc z

trzema ojcami Abrahamem,
Izaakiem

i Jakubemd. Ruben wyrycie na

, Symeon wyryty

na , Lewi wyryty na

, Juda wyryty

na , Issachar wyryty

na , Zebulon

wyryty na, Dan

wyryty na , Naftali

wyryty na , Aszer

wyryty na, Gad

na , Issachar

na  , Dan wyryty

, Juda wyryty

na , Lewi wyryty na

, Symeon wyryty

i Jakubemd. Ruben wyrytye na

trzema ojcami Abrahamem,
Izaakiem

-nastu gemmachc z

na cytrynowej, Neftali

na zielonej, Dan

szmaragdowej, Zebulon

lazurowej, Issachar na

białej, Juda na

krwawniku, Lewi na

czerwonej, Symeon na

i Jakubem. Ruben wyryty na perle

z trzema przodkami świata,
Abrahamem, Izaakiem

perłami, każda o własnym odcieniu
koloru, z

ze złota pomiędzy oczami Aarona.
Ze świętego złota, inkrustowana
dwunastoma

patenie, a patena na koronie

Jakuba pokolorowanych na

Dwanaście plemion

NA
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ze złotab, wyryte na dwu-

patenie świętości korony

Dwanaście plemion

Dwanaście plemion

Or 1302

Jego sługi Jakuba,
---a

Or 2375

Teksty jemeńskie
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h

g

f

e

d

c

b

a

wyryty na , Józef

wyryty na , Józef >
wyryty na , Benjamin
wyryty na ,
Które przypominają
dwanaście znaków zodiakuf
wybranychg
jak latarnia wybieleni

wyryty na , Józef

wyryty na , Benjamin

wyryty na , Które
przypominają
dwanaście znaków zodiakuf
świecącychg

jak latarnia wybieleni

i błyszczący jak diament.

M1016 glyln „roll”(Jastrow, Dictionary, 249b) prawdopodobnie w sensie „ukazane/odsłonięte” (por. Alexander, Targum, 160), Or 1302 glypyn – „wyryte”. Jak zauważa Alexander (160), powtórzenie tej samej formy w dalszej części wersetu byłoby nieeleganckie i nie odpowiadałoby pierwotnemu stylowi. Or. 2375 pomija.
M1016 avdwqd abhdd !lylk .cyc... To „patena” jest „ze złota”, a nie „korona”. Natomiast w Or. 1302 abhdd avdwqd alylk cyc „patena” jest „święta”, a „korona złota”.
atyylgrm nie jest użyte specjalnie na określenie „perły”, ale najprawdopodobniej ogólnie jako „kamień szlachetny/ gemma”. Wersja NA rozumie je dosłownie jako „perła”.
Nie jest jasne, czy imiona „trzech ojców” są też wyryte (jeśli tak, to gdzie?).
M1016: użyta forma sugeruje jakby imiona „trzech ojców”. Były wyryte razem z imieniem Rubena na pierwszym kamieniu. Tak tłumaczy to
Wj R 38,9.
Targumy mówią tylko, że Izrael przypomina dwanaście gwiazdozbiorów. Późniejsza tradycja przypisuje każde z pokoleń odpowiedniemu
znakowi zodiaku. Por. Wj R 15,6: „Tak jak niebiosa nie mogą trwać bez dwunastu gwiazdozbiorów na nieboskłonie, tak świat nie może
istnieć bez dwunastu pokoleń”.
!ryhb „świecący” (M1016), !ryxb „wybrani” (Or. 2375, Or. 1302).
Por. BT Dn 12,3: „Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”. Ten werset mówi o Izraelu w „nadchodzącym” świecie. Por. Lb R 2,13.

jak szafiryh.

jak szafiryh.
jak szafiryh.

w swoim czynie, jaśni jak kły
słonia,

na niebie, prawi

12 znaków zodiakuf, które świecąg

na rubinie. Jak

na purpurowej, Benjamin

na turkusie, Józef

na czarnej muszli, Aszer

na żółtej, Gad

w swoich dziełach jak kieł słonia, w swoich dziełach jak kieł słonia, w swoich dziełach jak kieł słonia,

jak latarnia wybieleni

wyryty na ,
Które przypominają
dwanaście znaków zodiakuf
wybranychg

wyryty na , Benjamin

wyryty na , Zebulon

wyryty na , Aszer

wyryty na , Aszer

wyryty na , Naftali

wyryty na , Gad

wyryty na , Gad
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`~yrI)yPis; tp,L,Þ[um. !veê tv,[,ä ‘wy[‘me vyvi_r>T;B; ~yaiÞL’mum. bh’êz” yleäyliG> ‘wyd”y” BHS Pnp 5:14
BT
Pnp 5:14 Ręce jego jak walce ze złota, wysadzane drogimi
kamieniami. Tors jego – rzeźba z kości słoniowej, pokryta szafirami.
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A) Targumizacja Biblii – Złota płytka
Skoro krytyka tekstualna nie może być oddzielona od egzegezy, to przed
próbą rozwiązania problemów tekstualnych należy zmierzyć się z istotnymi
problemami egzegetycznymi15. W tym wersecie targumista nawiązuje do opisu pektorału arcykapłana z Wj 28,15-21 i Wj 39,9-13. Umieszczonym na nim
dwunastu szlachetnym kamieniom były przypisane imiona pokoleń Izraela.
(BT Wj 28,21: „Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela: będzie ich
dwanaście według ich imion; będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym
imieniem, według dwunastu pokoleń”). Według Księgi Wyjścia kamienie
szlachetne były umieszczone na pektorale (napierśniku) (jP’v.mi !v,xo) arcykapłana, natomiast targum mówi o patenie (płycie) (#yci) na „koronie świętości (ze
złota)” (avdwqd (abhdd) alylk). Prawdopodobnie jest to wspomnienie „złotej
płytki” (część diademu) (hebr. bh’Z”h; #yci; aram. ab’hd:d> ac’yci), jaka była umocowana na czołowej części „turbanu” (hebr. tp,n<ßc.mi; aram. at’pn:cm;) (Kpł 8,9)
arcykapłana czy też „koronie świętości” (hebr. vd<Qoßh;-rz<nE); aram. av’dwqud> al’ylik.)
(por. Wj 28,36.37; 39,30). Owa „płytka” (#yci) przymocowana fioletowym
wiązadłem do nakrycia głowy arcykapłana – jak wskazuje rdzeń tego słowa16 – mogła być złotym ornamentem w kształcie kwiatu. Józef Flawiusz17
mówił o noszonych przez arcykapłana siedmiu koronach, każda w kształcie
kwiatu. Podobną tradycję wspomina jeden z dokumentów znad Morza Martwego 11Q18 (11QNJ ar – Nowa Jerozolima)18. Wydaje się, że targumista(ci),
15

16

17

18
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Por. Ph.S. Alexander, The Targum of Canticles. Translation, with a Critical Introduction,
Apparatus, and Notes, (The Aramaic Bible, 17A), Collegeville, Minn. 2003, 161-162;
tamże, Appendix B: The Tribes of Israel: Their Precious Stones and Star Signs (Tg. Cant.
5:14), 210-213.
Por. BDB 847: „I. #yci n.m. 1. blossom, flower. 2. shining thing. -- 1. blossom, flower (of
Aaron’s rod); ~yCici yreWjP., as ornaments of temple. 2. shining thing, plate of gold, constituting the diadem on front of high priest’s mitre. II, III. #yci, v. infr.”
Józef Flawiusz, Ant. III, 172-177: „Głowę przystrajał arcykapłan najpierw czapką sporządzoną w taki sam sposób jak czapki wszystkich kapłanów, na nią jednak była naszyta
druga czapka, z niebieskim haftem, którą otaczał wieniec złoty, ponad nią zaś wyrastał
złoty kielich, z kształtu podobny do rośliny, [...] Na wzór tedy owej rośliny ukształtowany był wieniec, opasujący głowę od karku do obu skroni” (tł. Z. Kubiak, J. Radożycki).
11Q18 fr. 14 col. II (tekst za: F.G. Martinez (red.), The Dead Sea Scrolls. Study Edition,
vol. 2, Leiden 1998, 1222-1223:
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nawiązując do Wj (28,36), 39,3019, przeoczył albo też celowo zastąpił wyryty na płytce tekst „święte YHWH” (hebr. hw”hyl; vd<qo) kompozycją dwunastu
szlachetnych kamieni z wyrytymi imionami pokoleń Izraela. Według Józefa
Flawiusza20 tylko tetragram imienia Boga YHWH był wyryty na płycie w archaicznym piśmie hebrajskim. Możliwe, że wyraża to specyficzny dla okresu drugiej świątyni zwyczaj albo też właściwą interpretację nakazu nakrycia
głowy arcykapłana z Tory Mojżesza. Tak więc wyrażenie „święty/świętość
Pana” nie oznaczałoby tego, co miało być napisane, ale samą „świętość
Pana”, tzn. Jego najświętsze imię wyrażone tetragramem YHWH. Natomiast
odnośnie do dwunastu kamieni z wyrytymi imionami plemion Tora nie pozostawia wątpliwości: były one umieszczone na pektorale (napierśniku) (hebr.
jP’v.mi !v,xo; aram. an”ydI !v;Ax) (por. Wj 28,15-21).
W
x;WrB. hmol{v. rm;a’
hm;K. y¬y”y> ~dã’q\-!mi ha’Wbãn>
rø’f.yID> !wOhylegã>yrI !yrIyPiv;
ha’z”x]T(‘yail. Wqylis. dãK;
Tø’v;B. !ynIm.yzI tãl;T. y¬y”y> ~d’ãq\
røqmw an”wOs.s;D> !yLiD;n>s;B.
tãy:w> !wOhyredã>nI tãy: !ybiãr>q;m.W
yqepã.n”) !wOhynEbã.W !wOht.ãbã;dã>nI
!yrIh]wOyK. !ww”ay” !wOhkãer>y:
wøqd al’yliK. l[; !j;ynqin>DI
lael.c;B. dãb;ã[]D; av’dã>Wqdã>
`an”h]K; !roh]a;l. an”M’Wa
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rm;a’) rm;a] USM =lf; hmol{v.) UM =lf, ak’lm; + S; [yyy] ~dã’q\-!mi) US
=fl, yy”y>qu !mi M; hm;K.) UM, hm’k; S =l, amk f; !yrIyPiv;) USM, !rypv
=lf; !wOhylegã>yrI) !wOhylegã>rI U, !wOhylegr; SM =lf; Wqylis.). !yqil.s; U, !yqil.s’ SM
=f, !qls l; ha’z”x]T(‘yail.) =f, ha’z”x]t.ãail. U, ha’z”xt;ail. S, ha’z”x;tail. M =l;
tãl;T.) U, tl’t. SM =lf; !ynIm.yzI) =f, !ynIm.zI USM =l; !yLiD;n>s;B.) U, !ylid>ns;b.
SM =lf; an”wOs.s;D>) an”wOgãs.s;D> U =lf, /-/ SM; !ybiãr>q;m.W) U, !ybiãr>q’mW SM
=lf; !wOhyredã>nI tãy:) U =lf, !wOhyrednI + /-/ SM; !wOht.ãbã;dã>nI tãy:w>) U =lf, !wOht.b’dnIw>
+ /-/S, !wOht.b’dn:w> + /-/ M; yqepã.n”)) SM, yqepã.n: U =lf; !wOhkãer>y:) !wOhykãer>y< U,
!wOhykeryI SM =lf; !ww”ay”) !W”wa]y: U =lf, !y”a.y” S, !y”ya.y” M; !yrIh]wOyK.) U =f,
!yrIhz:k. SM, !yrhwgk l; !j;ynqin>DI) !jiyq.n:D> U, !y[‘ybiqdI SM, ![ybqd lf;
av’dã>Wqdã>) av’dã>WqD> UM =lf, av’dqud> S.
[wydania krytyczne tekstu: U – Levine ; S – Sperber ;
l – Lagarde; f – Fontela ]

TgPnp 7,2: Powiedział Salomon w duchu prorockim przed ***: Jak piękne (są) nogi Izraela,
gdy wstępują by pokazać się przed *** trzy razy w roku, w sandałach ze skóry borsuka,
gdy składają swe śluby i wolne ofiary, podczas gdy ich dzieci – które wyszły z ich lędźwi –
urodziwe jak błyszczące gemmy umieszczone w koronie świętości, którą Bezalel, sprytny
rzemieślnik Aarona kapłana, ukształtował.
2. z ich pędów. Korona pią[ta ...]
3. wnętrze kwiatu cyprysa. Korona szós[ta ...
i korona]
4. siódma jest jak pąk róży [...]
[...]drw cn twmdk ay[ybv 4
5. będzie ubrany arcykapłan [...]
[...]abr anhk vbl hwhl 5
Wj 39,30: „I zrobili płytkę korony świętości ze szczerego złota”; hebr.: rAh=j’ bh’äz” vd<Qoßh;-rz<nE)
#yciî-ta, Wf±[]Y:w:¥ ; aram.: yked> bh;ddI av’dwqud> al’ylik. ac’yci ty” wdUb;[.w:
Por. Ant. III,178: „Na wzór tedy owej rośliny ukształtowany był wieniec, opasujący głowę od karku do obu skroni. Natomiast czoła nie przykrywano efielisem(?) [tak można
nazwać kielich]; kładziono na nie płytkę złotą, na której wyryte było świętym pismem
imię Boga. Taki jest ubiór arcykapłana” (tł. Z. Kubiak, J. Radożycki); BJ V, 235; także
por. Filon, De Vita Mosis 2.114.

[... ayv]ymh alylkw !whbcnm 2
[alylkw ... a]ytytv alylkw hrpk awg 3

19
20
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Czyżby więc targumista popełnił banalny błąd? Pomylił pektorał (!v,xo)
z płytką ornamentu (#yci) na głowie arcykapłana? Okazuje się, że powtarza tę
„pomyłkę” dalej w 7,2.
Opis ten nie jest poprawiany przez żadnego z licznych kopistów i tłumaczy, a więc było to działanie zamierzone. Co takie przemieszczenie miało
wyrazić?
1. Element magicznego symbolu21. Tajemnicza złota płytka na głowie arcykapłana z wygrawerowanym imieniem Boga przyciąga uwagę. Świętemu
tetragramowi przypisywano szczególną skuteczność, dlatego też w otoczeniu
kwiatowych ornamentów umieszczono inkrustację drogocennych kamieni
z imionami pokoleń jako wotum i przypomnienie intencji.
2. Przypadkowy błąd.
3. Symboliczne i uogólniające spojrzenie na kult. Już na wygnaniu babilońskim, a potem po zniszczeniu świątyni przez Rzymian w roku 70 n.e. ocalały Izrael pozbawiony aktywności pośredników kultycznych przez modlitwę
sam przejmuje funkcje kapłańskie. Jedyną możliwą ofiarą kultyczną staje się
modlitwa22. Izrael nie może już być przedmiotem wstawiennictwa kapłana
(wyrażały to imiona na pektorale). W tych nowych czasach („powszechnego
kapłaństwa”) „poświęcone YHWH” są wszystkie pokolenia, stąd też imiona
dwunastu pokoleń na głowie arcykapłana.

B) Targumizacja targumu – lista pokoleń i kolorów
Lista pokoleń i przypisanych im kamieni (i lista kamieni z Wj 39,10-13)
Wj 39,10-13
TgOnk

!q’m.s’
!q’r>y”
!q’r>b’
ydIgr:m;zai
zyzEbv;
21

22
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MT

TgPnp 5,14
M1016

~d<aoÜ
¾rm;x]a; – !bãeWar>
hd”j.Pi
¾qyqi[‘ – !wO[m.vi
tq,r,B’ ¾!pã’[]r;w> !q’r>Be – ywIle
%p,nO
¾ylih]B; – hd’ãWhy>
ryPis; ¾dãr’m’z>yai – rkã’ofv’yI

Or 2375

~d;wao – !bewaur>
hd’jpi – !w[omvi
!q’r>b’ – ywIle
$p;wnO – hd’whuy>
~wl{h\y” – rk’ff’yI

Or 1302

NA

rm;xa; – !bewaur> ¾aq’wOms. hD’WD – !beWarI
hj’Wp – !w[omvi
¾yqiyqi[; – !wO[m.vi
!q’r>b; – ywIle
¾ar’aw”k. – ywIle
ylexwku $p;wnO – hd’whuy>
¾ylix.Ki – hd’WhyI
rypis; – !d’
¾TrIm.Wz – rk;ff’yI

Takie wytłumacznie sugeruje Ph.S. Alexander, Incantations and book of magic, w: E.
Schürer, The history of the Jewish people in the age of Jesus Christ, vol. III.1 (red. G.
Vermes), Edinburgh 1986, 348; Alexander, Textual Criticism and Rabbinic Literature,
170.
Por. M. Baraniak, Słowo «modlitwa» (slw/sly) w aramejskich targumach do Biblii hebrajskiej – z perspektywy tekstów palestyńskich (II w. p.n.e. – I w. n.e. oraz VIII w.n.e.),
w: A. Różyło (red.), Modlitwa – w językach i tekstach artystycznych, Sandomierz 2007,
35-54.
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TgOnk

MT

~Alh.bs; ~l{h]y:
yrIykenq; ~v,l,
ay”qr:j.
Abv.
al’g[i-!y[e hm’l’(x.a;
am’y: ~wrUk. vyviîr>T;
al’rwbu ~h;vo
yrIytenp; hp,v.y”

M1016

¾ra]h’ynI – !WlWbãz>
¾ral’yBi – !D’
¾rwOPs.a; – yliT’pã.n:
¾gãabã’j’ – dãG”
¾gãz”WryPe – rvea’
¾gãbã’yrIm. – @ãsewOy
¾rwOjn>pã;yai – !miy”n>Bi

Or 2375

vyvirt; – !l{wbuz>
rypis; – !d’
hm’l’xa; – ylit’pn:
~v;l; – dg”
wbov. – rvea’
~h;wvo – @sewyO
hpevy” – !miy”nbi

Or 1302

~l’h\y” – rk’f’fuyI
~v,l, – dg”
wbov. – rvea’
hm’l’x.a; – ylit’pn:
vyvir>t; – !luwbuz>
~h,vi – @sewyO
hpev.y” – !ymiy”nbi
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NA

¾aq’Wry: – !WlWbz:
¾yyIwOmynI – !D’
¾an”am’K.r>WK – yliT’p.n:
¾ygIB;s; – dG”
¾az”wOryPi – rvea’
¾!aw:g:r>a; – @sewOy
Åyli[.l; – !ymiy”n>Bi

Teksty zachodnie i jemeńskie nie różnią się od siebie na początku i zakończeniu wersetu, natomiast istotna różnica zawarta jest w jego środku. Wyraża się ona w dwóch głównych kwestiach:
I. Porządek na liście pokoleń Izraela.
II. Nazwy drogocennych minerałów przyporządkowane poszczególnym
pokoleniom.

I) Lista pokoleń
Imiona pokoleń w obydwu tradycjach podążają za listą patrynomiczną
(por. Rdz 29-30; 35,23-26; 46,8-25; 49,3-27; Wj 1,2-4; Pwt 27,12-14; Ez
48,31-35; 1 Krn 2,2), a nie geograficzną, która opuszczała Lewiego (nieposiadającego dziedzictwa ziemi) i przywracała liczbę 12 poprzez zastąpienie
Józefa imionami dwóch jego synów: Efraima i Manassesa (Lb 1,5-15; 2,3-31;
7,12-83; 13,4-15; 26,5-51; Joz 13-19; 21,4-7.9-39).
W tradycji jemeńskiej (Or 1302) porządek pokoleń jest uzależniony od
kolejności urodzin, tak jak go przedstawiają biblijne relacje z Rdz 29-30 i 35
(przestawienie Issachara z Neftalim może być przypadkowe): 1 – Ruben, 2
– Symeon, 3 – Lewi, 4 – Juda, 5 – Dan, 6 – Issachar, 7 – Gad, 8 – Aszer, 9 –
Naftali, 10 – Zebulon, 11 – Józef, 12 – Benjamin.
Taki układ przedstawia także targum Pseudo-Jonatana do Wj 28,17-20
i 39,10-13 (ale bez przestawienia Issachara z Neftalim). Ten porządek był
znany także Józefowi Flawiuszowi23, który twierdził, że imiona pokoleń były
wymienione na napierśniku arcykapłana według kolejności urodzenia.
W tradycji zachodniej (U, W, L) widoczny jest porządek według matek:
– synowie Lei: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon
– synowie Bilhy (niewolnicy Racheli): Dan i Neftali
– synowie Zilpy (niewolnicy Lei): Gad i Aszer
– synowie Racheli: Józef i Benjamin
23

Ant. III, 169.
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Analogiczna lista nie pojawia się nigdzie w Biblii, jest jednak bardzo
podobna do układu imion w Wj 1,1-5 (targumista logicznie umieszcza Benjamina na końcu jako najmłodszego i jako pełnego brata Józefa). Należy jednak pamiętać, że identyczny układ pokoleń znajduje się w Kodeksie Neofiti 1
i fragmentarycznym targumie do Wj 28,17-20 (są to teksty palestyńskie), jak
i Księdze Jubileuszy 34,20. Ten porządek był znany także Józefowi Flawiuszowi24. Natomiast sam redakcyjny zwyczaj grupowania potomstwa według
matek spotykamy już w Biblii (np. Rdz 35,22-26). Wydaje się, że był on standardem także w tradycji postbiblijnej25.
Konkluzja jest nieunikniona: tradycje tekstów zachodniego i jemeńskiego przedstawiają dwa różne opracowania tego wersetu.
Krótsza lektura?
Można przypuszczać, że lista pokoleń: poczynając od „z trzema ojcami [świata] [...]” do „[...] wyryty na / wyryty na „ może być
wtórnym dodatkiem. Pierwotnie lektura tego wersetu mogła wyglądać jak
następuje:
Dwanaście plemion Jego sługi Jakuba, odsłonięte na złotej patenie korony świętości, wyryte na dwunastu gemmach | | które
przypominają dwanaście znaków zodiaku świecących jak latarnia, wybieleni w swoich dziełach jak kieł słonia, jak szafiry.

Wersja w manuskrypcie Or 2375 sugeruje jeszcze krótszą (starszą?) lekturę:
Dwanaście plemion Jego sługi Jakuba, | | wyryte na dwunastu
gemmach | | które przypominają dwanaście znaków zodiaku wybranych jak latarnia, wybieleni w swoich dziełach jak kieł słonia,
jak szafiry.

Tak więc lista pokoleń i odpowiadających im kamieni mogła być dodana
po „dwunastu gemmach”, co spowodowało wyraźnie sztuczne oderwanie od
poprzedniego zdania wyrażenie „które przypominają” (!yy”m.D’).

24
25
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Ant. I, 344; II, 177-183.
Zmieniała się jednak kolejność matek. Najbardziej normatywne było ułożenie chiastyczne: żona – niewolnica – niewolnica – żona. Inne przedstawiały dwie żony przed dwiema
niewolnicami lub żona – jej niewolnica, żona – jej niewolnica (por. Jub 32,22; 11QT
24.10-16; Józef Flawiusz, Ant. II, 177-183; Ap 7,5-8). Por. Ch.R. Smith, The Portrayal of
the Church as the New Israel in the Names and Order of the Tribes in Revelation 7,5-8,
JSNT 39(1990), 111-118; R. Bauckham, The List of the Tribes in Revelation Again, JSNT
42(1991), 99-115.
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II. Kwestia kamieni
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Jeszcze w późnym średniowieczu Żydzi byli zainteresowani tłumaczeniem i wyjaśnieniem tajemnicy kamieni na napierśniku arcykapłana. Odkryto wiele glosariuszy z tego okresu, próbujących bliżej określić skład tej kolekcji26.
Nie można zaprzeczyć, że przynajmniej cześć z nazw kamieni w targumie wywodzi się z języka arabskiego i perskiego27. Czy wersje jemeńskie
pierwotnie używały głównie słów hebrajskich, podobnych do występujących
w Wj 39,10-13 (por. Wj 28,15-21)? Czy odpowiedniki arabsko-perskie, jak
choćby te zachowane w drukowanych wersjach Targumu (np. de Lagarde’a),
były użyte jako późniejsze wyjaśnienie trudnych słów w tekstach jemejskich28.
Wj 39,9-13 (BT): 9Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły jedną piędź. Był on podwójnie złożony. 10Umieścili na nim cztery rzędy drogich kamieni; w pierwszym rzędzie
rubin, topaz i szmaragd; 11w drugim rzędzie granat, szafir i beryl;
12
w trzecim rzędzie opal, agat, ametyst; 13wreszcie w czwartym
rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Były osadzone w oprawach ze
złota w odpowiednich rzędach.

Jest możliwe, że tradycja jemeńska pierwotnie przedstawiała podobną listę kamieni, poza małymi wyjątkami (barqan zamiast bareqet), do listy w tekście hebrajskim Księgi Wyjścia (Wj 39,10-13; 28,17-20). Została ona jednak
poddana silnemu wpływowi (we wszystkich manuskryptach jemeńskich)
tradycji tekstów zachodnich, co sprawiało, że niekiedy pierwotna wersja jemeńska była zastępowana przez tekst zachodni (np. na) lub
oba teksty tworzyły połączoną lekturę (np. [ylexwku $p;wnO]   – pierwsze słowo jest jemeńskie, a drugie zachodnie), lub czasami wersja zachodnia
wstawiana była na marginesie lub pomiędzy liniami wersji aramejskiej (por.
aparat krytyczny wg opracowań Melameda i Fontela).
26
27

28

Por. S. Lieberman, Greek in Jewish Palestine: Studies in the Life and Manners of Jewish
Palestine in the II-IV Centuries C.E., New York 1942, 56.
Por. P. Churgin, The Targum to Hagiographa, New York 1945, 117,123; R.H. Melamed,
The Targum to Canticles according to six Yemen MSS, compared with the ‘Textus Receptus’ (ed. de Lagarde), Philadelphia 1921, tu przedruk z JQR 10(1919-20), 318 (przyp.
19), 395; JQR 12 (1921-22), 96-97; R. Loewe, Apologetic Motifs in the Targum to the
Song of Songs w: A. Altman (red.), Biblical Motifs: Origin and Transformations, Cambridge 1966, 159-96, 164.
Por. R. Heinemann, Targum Canticles and Its Sources, „Tarbiz” 41(1971-72), 126-129,
129 (przyp. 11).
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Wj 39,10-13

I

II

III

IV

a

b
c

d

e

I
cornelian/
rubin
?

II

III

hd”j.Pi

topaz

tq,r,B’

!q’r>y”

?

!q’r>b’

BH

~d<aoÜ

TgO

!q’m.s’

LXX

sa,rdion

cornelian /
rubin

topa,zion

topaz

sma,ragdoj

szmaragd

BT/NRSV

rubin

carnelian

topaz

chrysolite

szmaragd

emerald

BH

%p,nO

?

ryPis;

szafir

~l{h]y:

?bjaspis/onyks

TgO

ydIgr:m;zai

szmaragd/
zyzEbv;
kolor. kryształ

szafir

~Alh.bs;

diament (Jastr.)

LXX

a;nqrax

antracyt
(ciemny
grafit)

szafir (?
sa,pfeiroj lazuryt,
i;aspij
lapis lazuli)

jaspis

BT/NRSV

granat

turquoise

szafir

beryl

moonsyone

BH

~v,l,

?c

Abv.

hm’l’(x.a;

jaspis/ametyst

TgO

yrIykenq;

ay”qr:j.

al’g[i-!y[e

a

sapphire

szmaragd

LXX

ligu,rion

stone of
Liguria***

BT/NRSV

opal

jacinth

BH

vyviîr>T;

? topaz

TgO

am’y: ~wrUk.

LXX

cruso,liqoj

chrysolit,
żółty topaz

bhru,llion beryl

ovnu,cion

onyks

BT/NRSV

chryzolit

beryl

onyks

jaspis

jasper

d

avca,thj

agat

avme,qestoj

ametyst

agat

agate

ametyst

amethyst

~h;vo

?

hp,v.y”

jaspis

al’rwbu

beryl

yrIytenp;

e

onyx

Por. Wj 22,18 i Ez 27,16. RSV emerald, NIV turquois. Por. KB, s.v.: „%p,nO, SamP. neÒfÝk; MHeb. ?
small coin, precious stone: green coloured semi-precious stone, found in Sinai; ? Eg. mfkÀt”.
BDB, 240: „~l{h]y: n.[m.] a precious stone, jasper?, or onyx?”.
KB: „~v,l,, SamP.M127 elsëam: a gem-stone Sept. ligu,rion, Josephus, Bell. Jud. 5:5,7; uncertain: Eg.
nsëmt (Lambdin 152; Ellenbogen 97), carnelian (Harris, ZAW 78:83), hyacinth (Reicke-R. Hw.
363), reddish yellow amber (Quiring 202f) or whitish blue feldspar: Ex 28,19;39,12”.
KB: „vyvir>T; II vyvir>T; < I vyvir>T;; Sept. Ex 28,20 cruso,liqoj; 39,13 missing in Sept.; Sept.RA Ezk 1,16
Da 10,6 Song 5,14 qarsij, Ezk 10,9 28,13 a;nqrax (genitive and accusative); SamP. tarsëÝsë: a precious stone, probably Topaz Ex 28,20;39,13 Ezk 1,16;10,9;28,13;Da 10,6 Song 5;14, on which see
Quiring Edelsteine 206ff: Spanish topaz, cf. further Galling ZDPV 88 (1972) 11: as to its origin
the precious stone tarsëisë should be identified with the Spanish topaz”.
KB: „1. a) while the meaning of this word has been confirmed through Akk; (see below b), the
derivation of it is uncertain. According to Bauer-L. Heb. 460h it is based on a primary noun, and
this also seems to be possible for Ug. sëmt (Aistleitner Wb. 2644; Aartun Partikeln 2: 43, who also
arrives at the meaning through Akkadian”.
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Tradycja tekstów zachodnich29 w większości przedstawia słowa pochodzenia arabskiego i perskiego – współczesnemu redaktorowi – jako odpowiedniki biblijnych nazw. W jednym przypadku tekst zachodni ma połączone
słownictwo – [(!rp[z l) ¾!pã’[]r;w> !q’r>Be]   ()), gdzie odpowiednik  jest zestawiony z biblijno/jemeńskim określeniem .
Okazuje się jednak, że te zachodnie odpowiedniki nazw kamieni nie zgadzają się z żadnym z innych zestawień (jak TgOnk, FT, Ps-J, Neof., Samaritan Tg., Peszitta, LXX do Wj 28,17-20; Józef Flawiusz, Ant. III, 168, Ap
21,19-20).
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Zestawienie hebrajskich i targumicznych nazw
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Pierwsza konkluzja
W tekście można się dopatrzyć nie tyle trzech (F. Alexander30), ile nawet
czterech etapów redakcji.
III. To aktualny tekst bez listy pokoleń i kamieni oraz wzmianki o „złotej
patenie na koronie świętości” (por. Or 2375).
III. Powiązanie „dwunastu plemion Jakuba” ze „złotą pateną”.
III. Wstawienie znanej w ówczesnej tradycji listy kamieni z napierśnika
arcykapłana.

29
30

Melamed, The Targum to Canticles, 395; Fontela, El Targum al Cantar de los Cantares,
28.
Por. Alexander, The Targum of Canticles, 161-162, 210-213.
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IV. (?) Z niejasnych powodów lista pierwotna została zastąpiona przez
listę alternatywną, podającą inne nazwy kamieni (bardziej zrozumiałe ówczesnemu czytelnikowi) i zmieniającą porządek w sekwencji pokoleń.
A może biblizacja?
Założenie, że pierwotnie kamienie były określane zgodnie zich biblijnymi
nazwami, a później użyto bardziej współczesnych odpowiedników, na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste. Rzeczywiście, wiele ekwiwalentów nazw
jest arabskich (na przykład ), inne są perskie (na przykład ),
i te mogą być zapożyczonymi słowami, które przeszły przez arabski. Potwierdzałoby to okres ostatecznej redakcji targumu po konkwiście islamskiej,
ale zarazem sugeruje, że teksty zachodnie byłyby wtórne w stosunku do jemeńskich. W ten sposób jednak można by zanegować ogólny charakter manuskryptów zachodnich, określanych przez semitologów za wcześniejsze od
jemeńskich. Można jednak przedstawić inny model rozwiązania tej kwestii.
Dlaczego nie uznać, że ekwiwalenty nazw kamieni w tekstach zachodnich są
pierwotne, a potem były zastępowane przez biblijne hebrajskie odpowiedniki? Mogła to być swoistego rodzaju „biblizacja” użytych w pierwotnym tekście nazw – wyraz religijnej gorliwości i wierności kanonicznemu tekstowi
Prawa.

C) Rozwój tradycji – znaki zodiaku a Nowe Jeruzalem
Targum porównuje pokolenia Izraela do dwunastu gwiazdozbiorów (znaków zodiaku) podobnie jak inne rabiniczne tradycje. Uważano, że każdemu
pokoleniu jest przyporządkowana konkretna konstelacja. Tak jak niebo nie
może się ostać bez dwunastu gwiazdozbiorów, tak samo świat nie może istnieć bez dwunastu pokoleń Izraela31.
Księga Apokalipsy zawiera rozbudowaną wizję Nowej Jerozolimy (21,9
– 22,5) – jako jeden z obrazów zapowiadających nadchodzące zbawienie.
Starożytni retorzy często wykorzystywali techniki epideiktyczne, podobnie
też encomium Janowe poświęcone jest odnowionemu miastu, którego pierwowzór otoczony był chwałą i miłością w Starym Testamencie32. Już od czasów
proroka Ezechiela literatura żydowska opisywała chwałę Nowej Jerozolimy

31

32
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Por. Wj R 15.6; por. L.J. Ness, Astrology and Judaism in Late Antiquity, (praca doktorska, Miami University 1990; http://www.smoe.org/arcana/diss0.html); L.J. Ness, Written
in the Stars: Ancient Zodiac Mosaics, Warren Center, PA 2000.
Por. Ps 48; Ez 40-48; por. C.S. Keener (red.), Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000, 632.
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w kontekście dziękczynienia Bogu za Jego przyszłe zbawienie33. Gdzieś w tle
Janowego opisu stoi zapewne obraz bogactwa i świetności świątyni Heroda,
której bramy były ozdobione srebrem i złotem.

111

BT Ap 21:9 I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie
odezwał: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka».
[...] 12 Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram,
a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są
imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
13 Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa
trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14 A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu
Apostołów Baranka. [...] 18 A mur jego jest zbudowany z jaspisu
[i;aspij], a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne.
19 A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis [i;aspij], druga – szafir [sa,pfiroj], trzecia – chalcedon [calkhdw,n], czwarta
– szmaragd [sma,ragdoj],
20 piąta – sardoniks [sardo,nux], szósta – krwawnik [sa,rdion],
siódma – chryzolit [cruso,liqoj], ósma – beryl [bh,rulloj], dziewiąta – topaz [topa,zion], dziesiąta – chryzopraz [cruso,prasoj],
jedenasta – hiacynt [u`a,kinqoj], dwunasta – ametyst [avme,qustoj].
21 A dwanaście bram to dwanaście pereł [margari/tai]: każda
z bram była z jednej perły. I  rynek Miasta to czyste złoto jak
szkło przeźroczyste.
22 A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan
Bóg wszechmogący oraz Baranek. [...] 22:4 I będą oglądać Jego
oblicze, a imię Jego – na ich czołach.

Wspomnienie dwunastu plemion i dwunastu apostołów sprawia, że miasto symbolizuje bardziej lud, a nie samą konstrukcję. Można z tego wnioskować, że przywołany obraz odnosi się głównie do przyszłej rzeczywistości
transcendentnej – zamieszkania Boga z ludem. Dwanaście warstw fundamentów jego muru jest wykonanych z cennych minerałów. Bez wątpienia autor
nawiązuje tu do dwunastu kamieni na pektorale arcykapłana. W czasach Janowych kamienie te były wiązane też z dwunastoma gwiazdozbiorami zodiaku.

33

Por. np. Tb 13,9-18; 5Q 15 (tu por. Ez 40-48).
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Tu jednak są one wymienione w odwrotnej kolejności34. Odwrócenie to nie
musi oznaczać, że autor odrzucał ówczesne wierzenia w zjawiska astralne,
lecz najprawdopodobniej sugeruje konieczność ich nowej interpretacji. Podobnie tekst z 1 Księgi Henocha (Księga Astronomiczna 75,6) łączy tajemnicze „dwanaście bram nieba” ze znakami zodiaku.
Apokalipsa, opisując lokalizację bram Nowego Miasta, przypisuje w niej
każdemu pokoleniu określone miejsce, tak jak to miało miejsce w czasach
Exodusu i po osiedleniu w Ziemi Obiecanej. Podobnie w jednym z dokumentów znad Morza Martwego, w tzw. Zwoju Świątynnym (11QTemple –
11Q19.40-41), przedstawiona jest wizja sanktuarium, gdzie każde z pokoleń
Izraela zostało przypisane do jednej z dwunastu bram prowadzących do Nowej Świątyni (obraz przypominający Ez 48,31-35).
W tym kontekście tekst targumu płynnie przechodzi przez powszechnie
znane wcześniejsze tradycje: Ezechielowej Nowej Świątyni, pokoleń Izraela
jako znaków zodiaku i Henochowymi „bramami niebios”. Wersja neoaramejska, mówiąc o różnokolorowych „perłach”, na których są wypisane imiona
pokoleń Izraela, wydaje się nawet nawiązywać do tradycji Janowej Apokalipsy – bram Nowej Jerozolimy wykonanych z pojedynczych pereł (Ap 21,21).

Podsumowanie
Przedstawiony fragment targumu do Pnp ilustruje rolę krytyki tekstualnej w egzegezie targumicznej. Kluczem do zrozumienia wielu różnic tekstualnych jest uwzględnienie procesu egzegezy wewnątrztargumicznej, czyli
targumizacji targumu. Dlatego też trzeba nadać historyczne podejście tradycyjnej krytyce tekstualnej, która charakteryzuje się ahistorycznym punktem
patrzenia. Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie: jak teksty są ze sobą powiązane? Używając tradycyjnych metod filologicznych i krytyki redakcji,
należy zrekonstruować historię przekazu tekstu: jak powstały poszczególne
manuskrypty?
Odczytany w ten sposób tekst (bardziej autentyczny?) może być wyzwaniem dla politycznego status quo, ponieważ współczesne instytucje, takie
jak Kościół czy Synagoga, mają – rzecz zrozumiała – „osobisty interes” we
własnej interpretacji wpisywanej w dziedziczone z przeszłości teksty. Jednym
34
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Por. R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John,
vol. 2, New York 1920, 164-170.
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z przykładów tego procesu może być tzw. biblizacja fragmentów nowszej
tradycji, towarzysząca procesowi kanonizacji starszych tekstów tradycji biblijnej.
Nie ma jednak uniwersalnego sposobu na odtworzenie historii edycji
tekstu starożytnego. Każdy tekst musi być oceniony indywidualnie, w świetle
tradycji, z której wyrasta. Pisarze i kopiści żydowscy nie czuli się niewolniczo zobowiązani do biernego przepisywania tego, co leżało przed nimi. Dlatego też wiele tekstów rabinicznych – podobnie jak w procesie formowania
biblijnych – nie można uznać za autoryzowane. Są one kompilacjami, którym
brak silnej redakcyjnej tożsamości.
To prawda, że obraz starożytności judaizmu dociera do nas ze średniowiecznych kopii wcześniejszych tekstu, w jakiejś mierze przetworzonych,
jednak nie można specyfiki tego procesu odnosić do wszystkich tekstów.
Brak autoryzacji nie musi być powszechną regułą! Średniowiecze mogło też
wiernie zachować i przekazać przyszłości starożytne teksty, i to nie tylko biblijne. W tym kontekście nie można przeoczyć związanego z transmisją spisanej tradycji procesu jej kanonizacji.
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Historia Ahikara wczoraj i dziś

Wstęp
W tym tekście pragnę porównać dwie wersje aramejskiej historii Ahikara – starożytną, w formie znalezionej na Elefantynie wśród papirusów pochodzących z V wieku p.n.e.1, oraz współczesną, w formie opowiedzianej przez
ostatniego native speakera dialektu aramejskiego z tureckiej wsi Mlahso, nagraną w 1998 roku przez Shabo Talaya2. Tak długie trwanie historii w żywym
przekazie wskazuje na jej uniwersalny charakter oraz na to, że odpowiada na
zapotrzebowanie na pewien typ opowiadania także i obecnie.
Jak widać, historia Ahikara jest wyjątkowo żywotna. Co ciekawe, dotyczy to kultur innych niż żydowska. Cowley3 uważa, że podstawą historii
znalezionej na Elefantynie był tekst akadyjski. Najważniejsze wystąpienie
Ahikara w literaturze starożytnej to biblijna Księga Tobiasza. Dowodzi to popularności tej historii już w czasach starożytnych. O jej dużym zasięgu świadczy włączenie motywu Ahikara do Baśni tysiąca i jednej nocy. W literaturze
ludowej znajdujemy liczne wersje językowe. W samym języku aramejskim
jest kilka wersji tej historii. Szczególnie popularna historia Ahikara była – jak
się zdaje – wśród chrześcijan aramejskojęzycznych. Znany jest zapisany alfabetem syryjskim rękopis z rozbudowaną wersją historii Ahikara.
1

2

3

Tekst znaleziony na Elefantynie nazywam dalej wersją E. Podane fragmenty cytowane są
na podstawie: B. Porten, A. Yardeni (red.), Textbook of Aramaic Documents form Ancient
Egypt, t. 3. Jerusalem 1993, 27-53.
Test i tłumaczenie na niemiecki zostały zamieszczone w: Sh. Talay, Die Geschichte und
die Sprüche des Ahiqar im neuaramäischen Dialekte von Mlahso, w: W. Arnold, H. Bobzin (red.), Sprichdoch mit deinen Knechten aramäisch, wir verstehen es. 60 Beitrage zur
Semitistik. Festschrift für Otto Jastrow, Wiesbaden 2002, 695-712.
A.E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century BC, Oxford 1923.
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Ciekawym zadaniem wydaje się porównanie starożytnej wersji, znanej
nam z Elefantyny, z tą najbardziej współczesną, opowiadaną przez Ibrahima
Hannę z Mlahso.

I.	Tekst podstawowy
1. Opis zawartości
Najbardziej rozbudowaną częścią historii Ahikara z Elefantyny jest ta zawierającą mądrości, czy sentencje mądrościowe, która obejmuje 6 ostatnich
kolumn tekstu. Pierwsza część zaś, czyli pierwsze sześć kolumn (a przypuszczalnie więcej), jest częścią narracyjną, opowiadającą historię Ahikara, pisarza królewskiego na dworze Sennacheryba, a później Esarhaddona, – oraz
intrygę związaną z niegodziwością siostrzeńca głównego bohatera, Nadana/
Nadina. Składa się na nią „aranżacja secenty”, to znaczy prezentacja postaci oraz zawiązanie głównego wątku. Intryga Nadina zdaje się tu zaledwie
pretekstem i wstępem do części mądrościowej. Z fragmentów zachowanych
na Elefantynie nie dowiadujemy się o szczegółach intrygi Nadina. Efekt jest
taki, że Esarhaddon rozkazuje zabić Ahikara. Elementami części narracyjnej
jest także rozmowa Ahikara z Nubusumiskunem, żołnierzem Esarhaddona,
który dostał rozkaz zabicia Ahikara. Ahikar przypomina żołnierzowi, że kiedyś ocalił mu życie, kiedy jeszcze panował król Sennacheryb. Nubusumiskun
postanawia odwdzięczyć się tym samym Ahikarowi, zabija eunucha, swego
sługę, a zwłoki pokazuje Esarhaddonowi jako dowód wykonania rozkazu.
Ta część opowiadania wydaje się zwartą narracją, mającą swój własny punkt
kulminacyjny – przybycie Nabusumiskuna do wsi Ahikara i ich rozmowę
– oraz rozwiązania węzła narracyjnego – Ahikar zostaje ocalony, a Nadin,
przypuszczalnie, ukarany.
Kolejne kolumny tekstu to tekst horatoryjny. Zawiera on sentencje dotyczące różnych dziedzin życia.
W pierwszej kolejności – w kolumnie 6 – mamy więc sentencje na temat
powściągliwości w mowie. Słowa te są istotne, ponieważ bogowie zważają
na nie, baczą na to, co człowiek mówi. Słowa są ważne w ustach tych, którzy służą królowi. Jest to swoista lekcja lojalności. Sentencje dotyczą służby u króla, a sam król porównywany jest do słońca. Pojawia się początek
przypowieści czy bajki o lwie i ośle, ale na tym urywa się tekst kolumny 6.
W tym kontekście wyróżnia się sentencja dotycząca goryczy ubóstwa.
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Kolumna 7 zawiera głównie sentencje dotyczące niegodziwych ludzi.
Zachowana w pełni sentencja głosi, że jeśli niegodziwy chwyci cię za połę
płaszcza, zostaw mu ją, a Szamasz cię za to nagrodzi.
Kolumna 8 jest zachowana fragmentarycznie, zawiera – jak można przypuszczać na podstawie zachowanych fragmentów – sentencje odnoszące się
do sprawiedliwych.
Kolumna 9 – stosunkowo dobrze zachowana – kontynuuje sentencje
dotyczące sprawiedliwych. Bieg strzały wystrzelonej w kierunku sprawiedliwego może być obrócony przeciwko strzelającemu. Tutaj pojawiają się
także sentencje przeciw zaciąganiu złych długów. Kolejne sentencje dotyczą
prawdy i fałszu oraz dzieci i życia rodzinnego, a w szczególności syna, który
przynosi wstyd domowi i składa fałszywe świadectwo przeciwko ojcu. Kolumnę kończy sentencja o niewyjawianiu tajemnic przyjaciołom.
Z kolumny 10 zachowała się lewa strona, przez co sentencje są niepełne.
Większość z nich mówi o złotym środku w postępowaniu. Końcowe sentencje odnoszą się do zapłaty Ela za obmowę.
Kolumna 11 pozwala odczytać wiele sentencji oraz przypowieści w całości. Zaczyna się od sentencji dotyczących ciężaru, jaki stanowi (dla domostwa, kraju?) ktoś obcy – ciężar ten jest większy od piachu i soli, oraz
„lekkości” mieszkańca , czyli miejscowego. Ponownie pojawia się sentencja
o doniosłości słowa – bogowie pozwalają mówić mądrze temu, kogo kochają. Tutaj także pojawia się przypowieść o spotkaniu leoparda/pantery z kozą.
Koza zostaje w puencie przypowieści zastąpiona przez gazelę. Koza/gazela
nie powinna godzić się na schronienie oferowane jej przez leoparda, ponieważ on chce tylko „wyssać jej krew”. Kolejna przypowieść mówi o niedźwiedziu i owcach. Także sentencje dotyczące (ograniczonych) możliwości
człowieka. Powraca motyw odpowiedzialności za słowo – gdy coś złego
wyjdzie z ust człowieka, bogowie obrócą to przeciw niemu. Znajduje tu swój
wyraz pewność oparcia w bogach. Jeśli kierują swe oczy na człowieka, nic
mu nie zagraża – „może rąbać nocą drzewo”, a „złodziej, który okrada jego
dom, zostanie złapany”.
Kolumna 12 przynosi ponownie sentencje na temat dzieci. Tym razem
dotyczą one wychowania. Dwie sentencje odnoszą się do konieczności stosowania kar cielesnych wobec synów (dzieci). Kolejna sentencja dotyczy
bicia niewolników oraz ich przyjmowania. W następnej kolejności powracają motywy zwierzęce: skorpion – lepiej nakarmić skorpiona, niż pozwolić
mu ukąsić. W kolejnej występuje lew, który w ukryciu czyha na jelenia, po
czym przelewa jego krew i zjada mięso. Inny jeszcze bohater zwierzęcy to
osioł dźwigający ciężar, któremu zostanie założony ciężar wielbłąda. Kolejne
sentencje dotyczą innej już sfery życia – mądrości i stosunku człowieka do
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bogów: trzy rzeczy miłe Szamaszowi – kiedy ktoś pije wino i wylewa libację;
kiedy ktoś posiada mądrość (dzieli się mądrością); kiedy ktoś słucha i nie
powtarza (mówi). A kto tego nie robi, traci mądrość.
Kolumna 13 zawiera fragmentaryczne sentencje. Powtarzają się znane
z wcześniejszych tekstów motywy: strzelania z łuku oraz osła oraz nowy
fragment: „żeby między moją nogą a sandałem nie było kamienia” i przestroga przed pychą.
Kolumna 14 jest również fragmentarycznie zachowana. W pierwszej
pojawia się Morze Arabskie i Sydończycy, ale w trudnym do ustalenia kontekście. Jest także sentencja z motywem wina. Po raz kolejny pojawia się
przypowieść o kozie i leopardzie/panterze. Następnie pojawiają się motywy
niewidomego i głuchego.
Wśród mądrościowego/horatoryjnego fragmentu znalazły się więc sentencje dotyczące powściągliwości w mowie, sentencje dydaktyczne, przypowieści czy też bajki, w których dominującymi elementami zwierzęcymi są:
lew, osioł, koza, skorpion i niedźwiedź. Liczne są także sentencje dotyczące
bogatych i biednych, prawdy i kłamstwa oraz stosunku człowieka do bogów.
Niektóre spośród sentencji łączy wspólny temat, inne pojawią się bez widocznego związku z poprzednimi czy następnymi.

II.	Dwie historie Ahikara – starożytna i najbardziej
współczesna
1.	Podobieństwa i różnice
Ahikar w opowiadaniu Ibrahima Hanny różni się od bohatera wersji starożytnej, nie na tyle jednak, by nie można w nim było odnaleźć elementów
dawnej wersji. Oczywiście, główną postacią jest pisarz i doradca na dworze
asyryjskim. O ile wersja starożytna mówi o Esarhaddonie, o tyle wersja M
lokalizuje całą historię w okresie panowania Sanhariba, syna Sarhadduna,
czyli odwraca relację. Na wstępie opowiadania „aranżowana” jest scena:
wprowadzona jest główna postać. Podobnie jak w wersji E jedną z pierwszych informacji jest funkcja pełniona przez Ahikara. W wersji starożytnej
E jest to ספר חכים, czyli „uczony pisarz” (1), w wersji M zaś to waziro, sagi
b-hawno ve, w šaṭər ve, ‘aqilo ve – „był ministrem, był bardzo mądry, inteligentny i roztropny” (1). W następnej kolejności dla narratora wersji E istotna
jest informacja o bezdzietności Ahikara. Ta informacja pojawi się również
WSCHÓD
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w M, ale w zdaniu (2), gdzie najpierw podany jest wiek bohatera – 60 lat,
w drugiej kolejności jego bezdzietność, w trzeciej zaś liczba żon, również 60.
Ważną rzeczą dla narratora M jest pobożność Ahikara: rakēl‘le qəm alohézav
… rakē‘le qəm ṣănămezav – „klękał przed swoim bogiem, klękał przed jego
przedstawieniem” (3, 4). Następnie w wersji M dookreślony jest czas akcji –
740 lat przed Chr. Informacja ta jest z oczywistych względów nieobecna w E,
natomiast słuchaczowi chrześcijańskiemu jest z kolei oczywiście niezbędna.
Wersja E wydaje się bardziej oszczędna w opisywaniu osobistej sytuacji Ahikara.
O ile wersja M przechodzi teraz do modlitwy bohatera, który prosi swego
boga o potomstwo, o tyle wersja E zajmuje się sprawami dynastycznymi Asyrii. Zaraz potem wprowadzony jest siostrzeniec Ahikara Nadan/Nadin jako
ten, którego bohater kształcił, by przejął po wuju jego stanowisko. Narracja
M prowadzona jest w trzeciej osobie, podczas gdy E ma narratora w pierwszej osobie. W wersji M postać siostrzeńca Nadana pojawia się w ramach bożej sugestii rozwiązania problemu dziedziczenia stanowiska. W E pojawienie
się siostrzeńca wydaje się być własną inicjatywą Ahikara.
W następnej kolejności w obu wersjach następuje zawiązanie akcji. Bohater prosi króla o wyrażenie zgody na zastąpienie Ahikara przez jego siostrzeńca. Z racji braków w wersji E nie znamy szczegółów zdrady Nadana/
Nadina.
W wersji M teraz następuje część horatoryjna, ograniczona do zaledwie
trzech sentencji. Mają one formę nauczania czy też przekazywania Nadanowi
mądrości. Motywacją skrócenia części horatoryjnej – przy włączeniu jej do
części narracyjnej – może być chęć utrzymania uwagi słuchacza i nieporzucanie na dłuższy czas głównego wątku.
Sentencje czy też pouczenia Ahikara w wersji M to:
1. hayalla noše lo karex, lo mhalex, havi ’am a=gabre, ‘am a=rabe,
‘am a=b-hawne, ‘am a=šaţre, ‘am a=darse – „Nie idź, nie zaprzyjaźniaj się
z nikim, tylko z ludźmi znaczącymi, mądrymi, inteligentnymi, roztropnymi”
(11).
2. agar tolbet govret, lo hayalla brate itelox, itelox ha b-hawnto, adaba,
safirto, mahibto, w elox hayi z’ure d -... mhilen be=hetro z’ure be=hetro, lo
mes – „Jeśli weźmiesz sobie żonę, weź tylko mądrą, zaradną, ładną i życiową. Będziesz miał z nią dzieci [...] bij dzieci kijem, [wtedy] od kija nie umrą
[lub kijem, kijem, a nie umrą/ czy też: nie umrze]” (12).
3. agar be-z’uruso lo meytelox ‘al hawnox, ‘al e=fekrezox, vele rabo,
leybox meytet ‘al tabi’ezox, w moleflav – „Jeśli w dzieciństwie nie nabrałeś
rozumu, kiedy staniesz się dorosły, nie będziesz miał charakteru, więc ucz
się” (13).
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Spośród tych zasad druga, a dokładnie jej fragment dotyczący bicia dzieci kijem, znajduje odpowiednik w starożytnej wersji historii Ahikara:
הן לו לא תכהל ההנצלנתי הן אמחאנך רבי לא תמות והן אשבקן על לבבך
אל תהחשך ברך מן חטר
(176-177)
Nie szczędź synowi swojemu kija, jeśli nie, nie będziesz mógł go
ocalić. Jeśli będę cię bił, mój synu, nie umrzesz, ale jeśli pozostawię twojemu sercu [tobie wybór] [...].

Daleką trawestacją trzeciej sentencji może być urywek z E:
ברא זי יתאלף ויתסר ויתשים ארחא ברגלוהי

(175)
Syn, który będzie wychowywany, i wskaże mu się drogę [...].

W fragmencie horatoryjnym zwraca uwagę fakt, że jedynie sentencje dotyczące wychowania pozostały z wersji E. Dodano – lub też nie zachowały
się w E – tę dotyczącą małżeństwa. Co do fragmentu pierwszego wydaje się,
że może on być trawestacją jednej z sentencji z kolumny 6 tekstu E.
Wydaje się, że tłumaczenie sentencji trzeciej może być również takie, jak
zaproponowano w nawiasie kwadratowym – „kijem, kijem, a nie umrą/ a nie
umrze”, co jest bliższe wersji starożytnej, a nie jak w przekładzie wydawcy
tekstu, Shabo Talaya: „denn Kinder sterben nicht durch den Stock”4. Wydaje
się ponadto, że narrator M nie stosuje zasady kongruencji z’ure …mes5. Być
może jest to pozostałość pierwotnej formy liczby pojedynczej w dawniejszej
wersji.
Można stwierdzić tutaj, że narrator pozostawia jedynie kilka sentencji
najbardziej praktycznych, związanych głównie z życiem rodzinnym, w nieznacznej mierze z otoczeniem, z innymi ludźmi. Zwraca też uwagę całkowity
brak przypowieści czy bajek.
Można już stwierdzić – w charakterze wstępnego wniosku – że tekst M
traci swój charakter tekstu mądrościowego, stając się dyskursem o charakterze narracyjnym. Można zaryzykować też już w tym miejscu hipotezę, że
historia Ahikara miała przynajmniej dwie wersje, rozwijające się tylko we
względnej zależności od siebie lub też wchodzące ze sobą w interferencje –
4
5
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wersję literacką i mówioną. Ta literacka kładła nacisk na wątek mądrościowy,
horatoryjny. Część narracyjna zaś była bardziej szkicowa, kładąc nacisk na
samego bohatera, pomijając zaś kontekst rodzinny, mając natomiast charakter
bardziej oficjalny.
Narrator M szczegółowo relacjonuje zdradę Nadana i jego chęć pozbycia
się Ahikara. Oskarża go o zdradę i spiskowanie z wrogami. Nadan pisze listy
do króla Persji, Egiptu oraz do pewnego dowódcy z Zacho w imieniu Ahikara, by przybyli do Asyrii, aby oddać ją w ich ręce. Interesujący jest tu lokalny
dodatek, który mówi o zabet b-zaxo – „oficerze z Zacho”, czyli miejscowości
pozostającej w zasięgu myślenia terytorialnego Mlahso.
Listy te zostały pokazane królowi Asyrii, który rozkazał stracić Ahikara.
Nadan żąda od króla, by ten ściął głowę Ahikarowi: qta’ rišav (19).
Zachowany tekst E pozwala zapoznać się z tym wątkiem historii. W wersji M do Ahikara wysłany jest anonimowy żołnierz wraz z żołnierzami, zdaje się oddziałem, a nie dwoma jak w E. W wersji E żołnierz widzi Ahikara
przechadzającego się wśród winnicy, pada na ziemię i rozdziera szaty:הילל
( בזע כתונהlinia 41). W wersji M dowódca oddziału po prostu staje u drzwi
domu Ahikara. Nie jest tu zaznaczona żadna osobista relacja pomiędzy nimi.
W wersji M pojawia się teraz wątek jednej z żon o imieniu Ešveghina, do
której Ahikar posyła człowieka z informacją, by przygotowała przyjęcie dla
żołnierzy. Wątek żony jest całkowicie nieobecny w wersji E. Zwraca uwagę
fakt, że wersja M skupia się szczególnie na wątku rodzinnym, podczas gdy
E na „oficjalnym”. Świadczy o tym także fakt, że w M żołnierz pozostaje
anonimowy.
Z zachowanych fragmentów wersji E teraz dowiadujemy się o zdradzie
Nadina:
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נדן ברך זי רבית זי הקימת בתרע היכלא הו חבלך
(linia 44)
Nadin, twój syn, którego ustanowiłeś w bramie pałacu [czyli:
poleciłeś go na służbę w twoje miejsce królewskiego doradcy]
zniszczył cię.

W wersji E Ahikar przedstawia się teraz i powołuje się na swoje zasługi
wobec Nabusumiskuna. Żołnierz bowiem również został niewinnie skazany
( )יכז לטקza panowania ojca Esarhaddona, Sennaheryba. Ahikar zabrał Nabusumiskuna do swojego domu i tam go utrzymywał. Następnie powiedział
królowi, że wyrok został wykonany:
אחרן ליומן אחרון שגיאן קרבתך קדם סנחאריב מלכא והעדית חאטיך קדמוה
והצפנתך מנה אמרת קטלתה עד לעדן
WSCHÓD
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(linie 49-50)
I ukryłem ciebie przed nim i powiedziałem «zabiłem go». A w innym czasie po wielu dniach przedstawiłem cię królowi i rozgrzeszyłem cię przed nim.
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Podobnie w wersji M Ahikar prosi dowódcę, by go zachował, powołując
się na wcześniejszą historię:
qameto d-medde, e=malko d-qote’o riše de-gellad, Ahiqar lo
triqle, maxlesle, maxlesle. Ahiqar emirle, ya gallad, xose l-bolox
flan yamo, malko d-qote’o rišox lo triqli, emirle, e – Przedtem
król chciał ściąć głowę oficera, a Ahikar się nie zgodził i go ocalił. Powiedział Ahikar: Oficerze, czy pamiętasz taki dzień, że król
chciał ci ściąć głowę, a nie pozwoliłem. A on powiedział: tak
(26).

W wersji E Ahikar nie wykonał rozkazu, tutaj zaś – w M – nie zgodził
się czy protestował przeciwko wykonaniu wyroku śmierci. Ponadto w zachowanych fragmentach E nie ma mowy o sposobie wykonania kary śmierci,
podczas gdy M mówi o ścięciu głowy.
W obu wersjach Ahikar prosi o zapłatę za dobry uczynek. W wersji E
mówi:
כען אנת לקבל זי אנה עבדת לך
(51-52)
A teraz ty powinieneś oddać to, co uczyniłem dla ciebie.

Także w wersji M Ahikar prosi teraz o zapłatę za swój dobry uczynek:
to, yoman, a’der tarqusezi ko simli ‘amox – „A dzisiaj odpłać mi za dobry
uczynek, który tobie uczyniłem” (27).
W wersji E nie zachowały się lub nie istniały żadne informacje o żonie/
żonach bohatera.
W następnej kolejności śmierć Ahikara zostaje sfingowana. Teraz dowódca żołnierzy musi przekazać im dezyzję i zobligować ich do milczenia.
W wersji E robi to w ten sposób, że wskazuje na Ahikara jako na ostoję państwa. Mówi:
מלך אתור הו ועל עטתה ומלוהי חילן אתור כלא הוו אנחנה אל נקטלנהי
זנה אחיקר רב צבית עזקה זי אסראחדון
(linie 60-61)
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Ten Ahikar jest wielki, jest tym, który nosi pieczęć Esarhaddona,
króla Asyrii. Na jego słowie armia asyryjska [polega – może –
jest na jego rozkazy]. Nie zabijajmy go.
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W wersji E dowódca proponuje zabić swojego eunucha zamiast Ahikara.
Król bowiem ma wysłać innych jeszcze ludzi, by zobaczyli zwłoki Ahikara.
W wersji M Ahikar proponuje, by zabić kozę, w jej krwi zamoczyć jego szatę
i tę pokazać żołnierzom na dowód, że zginął. Wątek ten przypomina nieco
historię biblijnego Józefa i jego braci. Tymczasem Ahikar kopie dół w ziemi, którego rozmiary są skrupulatnie podane (4x3x1), i ukrywa się w nim.
Żołnierze tymczasem jedzą i piją. Dowódca przychodzi i komunikuje im,
że wykonał rozkaz. Wersja M nie zakłada więc śmierci człowieka w zamian
za Ahikara. Można powiedzieć, że jest bardziej humanitarna. Zgodne jest to
z bardziej kameralną, a mniej oficjalną wersją całej historii.
Ostatnim elementem tego wątku, który można odczytać z tekstu E,
jest informacja, iż Nabusumiskun zabrał Ahikara do siebie do domu i tam
go utrzymywał, podobnie jak wcześniej Ahikar ukrywał w domu żołnierza.
W M, jak to zostało już wspomniane, Ahikar ukrywa się w specjalnie przygotowanym dole. Wersja M jest bardziej legalistyczna.
W wersji E wieść o śmierci Ahikara roznosi się po całej Asyrii:
במת אתור לם אחיקר ספרא חכימא וצבית עזקה זי אסרחאדן מלכט קטיל
בזך עדנא אשתמיע
(linie 70-71)
Wtedy rozeszła się wieść w Asyrii, że Ahikar, uczony pisarz i noszący pieczęć królewską, został zabity.

W wersji M śmierć bohatera jest również nagłośniona. Wnioskujemy
o tym na podstawie zdania, że faraon usłyszał o śmierci Ahikara. Faraon wiedział, że król asyryjski bez Ahikara jest znacznie osłabiony, Jest to wstęp do
kolejnego, „egipskiego” wątku historii bohatera. Ten wątek jest jednak nieobecny (niezachowany) w E.

Podsumowanie
Wiele cech wersji M ma swoje odpowiedniki w innych wersjach językowych opowieści jak ta arabska. Wiele motywów tu spotykanych zaświadczoWSCHÓD
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nych jest w wersji turojo6. Tam część mądrościowa jest bardziej rozbudowana, ale również wpleciona w narrację. Wersja turojo wydaje się więc reprezentować wariant pośredni. Oczywiście, podstawą wielu różnic pomiędzy E
i M jest nie tylko czas, dzielący obie wersje, ale także fakt, że E jest wersją
pisaną. Na podstawie zachowanych fragmentów wyraźnie rysują się jednak
podstawowe różnice. Pierwsza to różnica strukturalna: wyraźne oddzielenie
części horatoryjnej od narracyjnej w wersji E. Być może świadczy to o istnieniu już w starożytności kilku lub przynajmniej dwóch wersji historii Ahikara. Ta pierwsza to tradycja literacka, dla której część horatoryjna stanowi
przedmiot szczególnej uwagi, a być może odrębne dzieło. Ta druga to zapewne tradycja ustna, która ulega rozbudowaniu w kierunku mniej oficjalnym,
a bardziej „rodzinnym”, oraz o wątki lokalne.
6
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Zachód

Michał Bieniada

Kananejski pałac z minojskimi freskami
w Kabri w Izraelu.
Sztuka Zachodu w Lewancie
środkowego okresu epoki brązu
Stanowisko Tel Kabri leży w północnym Izraelu, w Galilei Zachodniej, około 5 km na wschód od nadmorskiego miasta Naharija i około 10 km
na północny wschód od miasta Acre (33º00’32.78 N; 35º08’26.40 E). Zostało
ono odkryte już w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to mieszkańcy kibucu Kabri zaczęli znajdować podczas prac polowych kamienne narzędzia.
Po wstępnym rekonesansie archeologicznym okazało się, iż tell otoczony jest
wałem ziemnym (tzw. glacis), typowym dla konstrukcji fortyfikacyjnych środkowego okresu epoki brązu (około 2000-1550 p.n.e.). Choć konstrukcje tego
typu pojawiły się w Syrii już w III tysiącleciu, to w Palestynie upowszechniły
się na początku II tysiąclecia w wyniku napływu ludów z północy.
Pierwsze prace wykopaliskowe skupiły się w pobliżu Dharat et-Tell (tzw.
obszar A, na północny-wschód od otoczonego wałem wzgórza Tel Kabri
(ryc. 1). Kilka lat później, w 1961 roku, nowe odkrycie zupełnie zmieniło losy
stanowiska. Dwa źródła bijące w Tel Kabri: Ein Shefa’ oraz Ein Giah miały
zostać włączone do narodowego systemu rezerwuarów wodnych. W tym celu
w poprzek stanowiska przekopano rów o długości ponad 500 m i głębokości
4 m. Okazało się, że rów, w którym miano położyć rurę łączącą oba źródła,
przeciął w pół rozległy kompleks architektoniczny. Odkryto tzw. pałac w Tel
Kabri1. Widoczne elementy architektury oraz pokryte zaprawą wapienną podłogi zostały wstępnie sfotografowane i udokumentowane.
W 1969 roku Ben-Yosef, inspektor z ramienia Department of Antiquities
and Museums, przeprowadził badania archeologiczne na obszarze B, gdzie
znajdowało się skupisko grobowców datowanych na początek drugiego tysiąclecia p.n.e. Badania na tym obszarze wznowiono w latach 1975-1976.
1

A. Kempinski, Kabri and Its Vicinity in the Middle Bronze Age II, w: M. Yedaya (red.),
The Western Galilee Antiquities, Tel Aviv 1986, 66-77 (wersja hebrajska).
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Ryc. 1. Plan stanowiska Tel Kabri

Po kilku latach burzliwych negocjacji między dwiema konkurencyjnymi
instytucjami – Department of Antiquities and Museums a kibucem Kabri –
w 1986 roku rozpoczęto w Kabri badania wykopaliskowe, które trwały do
1993 roku, czyli aż do śmierci dyrektora wykopalisk prof. Aharona Kempinskiego z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Profesor Kempinski nigdy jednak nie
opuścił swojego stanowiska. Został pochowany na małym cmentarzyku, leżącym na północnym stoku starożytnego wału obronnego Tel Kabri. W 2005
roku, po dwunastu latach przerwy, badania zostały wznowione. Piszący te
słowa został zaproszony do współpracy we wznowionych badaniach jako
nadzorujący obszar DW, będący zachodnim narożnikiem pałacu wraz z domniemaną salą tronową.

I.	Pałac w Tel Kabri – freski w stylu minojskim w Izraelu
W średnim okresie epoki brązu Tel Kabri było jednym z najważniejszych
ośrodków kananejskich. Podczas wykopalisk prowadzonych w latach 19861993 przez prof. A. Kempinskiego (z ramienia Israel Antiquity Authority oraz
ZACHÓD

Kananejski pałac z minojskimi freskami w Kabri w Izraelu

Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Tel Awiwie) i prof. W.D. Niemeiera
(Instytut Archeologii Uniwersytetu w Heidelbergu)2 odsłonięto pozostałości
rozległego i zamożnego ośrodka, otoczonego wysokim wałem ziemnym,
z ogromnym pałacem w centrum3.
Wyjątkowym odkryciem były podłogi i mury pałacowe dekorowane
freskami nawiązującymi do stylu minojskiego. Podłoga odsłonięta w centralnej części pałacu (sala 611, ryc. 2) ozdobiona była motywami floralnymi,
przedstawiającymi ukośnie biegnące rzędy kwiatostanów błękitnych krokusów wpisanych w namalowaną czerwoną farbą kratownicę. Sama podłoga
miała kolor płowożółty. Freski ścienne, których fragmenty odkryto we wtórnym wypełnisku w przejściu 698, pomiędzy salą 611 a pomieszczeniem 740,
przedstawiały łodzie, uskrzydlone gryfy i domy. Zarówno tematyka, kolorystyka, jak i technika ich wykonania bardzo przypominały malowidła znane
z greckiej osady Akrotiri (szczególnie z tzw. Domu Zachodniego), leżącej
na zniszczonej przez wybuch wulkanu wyspie Santoryn (Thera), wchodzącej
w skład archipelagu Cyklady4.
To świadectwo kontaktów kulturowych między kulturą minojską (której
głównym ogniskiem była Kreta i Cyklady) a wybrzeżem Bliskiego Wschodu
jest ewenementem w skali Izraela. Podobne przykłady kontaktów w Lewancie znane są między innymi z Tell el-Dabaa (Awaris), stolicy Egiptu w okresie panowania Hyksosów, oraz z Alalach (warstwa VII, pałac Yarim-Lima),
innego dużego miasta średniego okresu epoki brązu, leżącego w północnej
Syrii. Freski z Tel Kabri wykonane były techniką al fresco, tzn. przez nanoszenie farb na mokry tynk. W efekcie takiego zabiegu kolorystyka malowidła
bardziej przypominała obraz akwarelowy, a farba wsiąkająca w podkład była
dużo trwalsza niż w przypadku malowania na suchym tynku. Technika ta jest
typowa dla malarstwa kreteńskiego, nie była jednak z reguły stosowana na
Bliskim Wschodzie, gdzie panowała odmienna tradycja. Słynne malowidła
ścienne z Mari (pochodzące mniej więcej z tych samych czasów co freski
z Kabri) wykonane zostały zgodnie z syro-mezopotamską tradycją malowania al secco (na suchym podkładzie). Freski, które odkryto na ścianach zabu2

3

4
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Więcej informacji na stronie: http://www.therafoundation.org/articles/economysociety/
aegeanfrescoesinsyriapalestinealalakhandtelkabri; B. Niemeier, W.-D. Niemeier, The Wall
Paintings of Thera: Proceedings of the First International Symposium, w: Proceedings of
the First International Symposium, Petros M. Nomikos Conference Centre, Thera, Hellas.
30 August – 4 September 1997, Thera 2000, 763-802.
A. Kempinski, Tel Kabri. The 1986-1993 Excavation Season, N. Scheftelowitz, R. Oren
(red.), (Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology Monograph Series 20), Tel Aviv
2002.
Tamże, 273, Pl. XXXI.
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Ryc. 2. Plan i częściowa rekonstrukcja warstwy 3 pałacu w Kabri (wg Kempinski, Tel Kabri. The 1986-1993, z poszerzeniem w narożniku północno-zachodnim o wyniki wykopalisk z 2005 r.)
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dowań w osadzie Akrotiri na Santorynie wykonane zostały mieszaną metodą
buon fresco i fresco secco5.
Oprócz występowania na freskach z Kabri motywów egejskich, takich
jak łodzie i gryfy ciekawostką są malowidła z przedstawieniami krokusów.
Roślina ta była niezwykle popularna w świecie egejskim i była wykorzystywana do produkcji jednej z najdroższych przypraw, tj. szafranu. Sceny przedstawiające zbieranie krokusów odkryto w pokoju 3a, na pierwszym piętrze
kompleksu Xeste 3 w Akrotiri. Przyprawa ta w II tysiącleciu upowszechniła
się również w Lewancie.
Na stanowisku Tel Kabri wydzielono dwanaście warstw stratygraficznych. W samym pałacu (średni okres epoki brązu II – warstwa 3) wydzielono cztery fazy architektoniczne (3a-d). Zajmą nas w tym miejscu jedynie te
ostatnie (ryc. 2).
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1. Faza 3a
Część zachodnia budowli składała się z pięciu pomieszczeń – sali 611
oraz pomieszczeń 1433, 740, 690 i 607. W środku sali 611, której wymiary
wynosiły 10,4 x 10,4m (20 x 20 łokci)6, wkopane było duże naczynie zasobowe. Na północnywschód od sali 611 znajduje się klatka schodowa, która prowadziła na wyższe piętro (wejście na klatkę schodową – 697, schody
– 694 i podium – 679). Przejście 719 prowadziło do wschodniego skrzydła
pałacu. W centrum tej części budowli znajdował się dziedziniec 703. Był on
jednocześnie głównym węzłem komunikacyjnym pałacu. Dziedziniec był
przynajmniej częściowo zadaszony, o czym świadczą znalezione w jego środku dwie kamienne bazy kolumn (w miejscu, gdzie niegdyś mogła stać trzecia
kolumna, w epoce żelaza wkopano jamę zasobową). W pobliżu środkowej
kolumny znaleziono trzy wkopane w podłogę naczynia zasobowe. Pomieszczenia otaczające dziedziniec 703 nie zostały w pełni odkopane; pomieszczenie 787 zostało częściowo naruszone wkopaną tu w epoce żelaza jamą. Na
środku dziedzińca 751 odkryto instalację (798), wewnątrz której znajdowało
się palenisko o średnicy 60 cm. W palenisku znaleziono czerwonawy popiół.
Południowo-wschodnia część pomieszczeń tej części pałacu została zniszczona w 1961 roku podczas kopania rowu, w którym biegnie dziś rura łącząca
dwa źródła bijące w Kabri.
5
6

C. Doumas, The Wall Paintings of Thera, Athens 1992.
Miara łokcia liczącego 0,52 m odpowiada mierze używanej w Egipcie przez Hyksosów.
Jest to kolejny przykład eklektyzmu mieszkańców Kabri.
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2. Faza 3b
W fazie 3b dokonano reperacji części podłóg, a w niektórych miejscach
położono nowe. W pomieszczeniu 740 stwierdzono istnienie trzech następujących po sobie warstw podłóg, które przypisano kolejno fazom 3a-c. Nową
podłogę położono też w dziedzińcu 611 oraz 1550. Grubość nowych podłóg
wahała się od 3 do 5 centymetrów.

3. Faza 3c
W fazie tej miały miejsce znaczące przebudowy pałacu. Ściany okalające pomieszczenie 740 zostały poszerzone. Pomieszczenie znajdujące się na
wschód od sali 611 zostało podzielone na dwa mniejsze (607 i 667), a jego
mury również zostały poszerzone (ryc. 3). Bliższa analiza architektury, dokonana na stanowisku w 2006 roku, wykazała prawdopodobieństwo błędnej interpretacji faz rozbudowy pałacu. Chodzi o fragment pałacu z klatką schodową (na planie Kempinskiego mury 697 i 679 oraz pomieszczenie 694; ryc. 2),
które po odczyszczeniu w rzeczywistości okazują się mieć zupełnie inny
przebieg (ryc. 3).
Na podłodze pomieszczenia 607 znaleziono naczynie zasobowe typowe
dla średniego okresu epoki brązu II B, co datuje wykonane przebudowy. Wiele wskazuje na to, iż przebudowy pałacu w fazie 3c miały na celu poszerzenie
murów, co mogło umożliwić wybudowanie wyższych kondygnacji. W fazie
3c pałac został również upiększony. Kamienne płyty leżące w przejściach
pomiędzy salą 611 i pomieszczeniami 607 i 603 zostały pokryte zabarwioną
na czerwono zaprawą wapienną (przejścia 1443 i 1444). Podłoga oraz ściany okalające salę 611 zostały pokryte freskami. W wypełnisku przejścia 698,
które prowadzi z sali 611 do sali 740 znaleziono około 2000 fragmentów fresku ściennego. Właśnie ten fresk, zwany „miniaturowym”, nosi wiele cech
stylu minojskiego7.

4. Faza 3d
W ostatniej fazie pałac w Tel Kabri znacznie podupadł. Nie rozbudowywano już pałacu. W kilku miejscach (na przykład w pobliżu przejścia 1444
7
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Rekonstrukcja fresku z Kabri i porównanie z freskiem z Santorini na stronie: http://www.
tau.ac.il/humanities/archaeology/projects/kabri/history.html.
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Ryc. 3. Propozycja autora – zmiana datowania faz rozbudowy w części klatki
schodowej (kolorem czerwonym zaznaczono poszerzenia dodane w celu
wzmocnienia murów przed dobudowaniem piętra (faza 3c) – por. z ryc. 2),
zdjęcie zrobiono z balonu fotograficznego w sezonie 2005

i 1407) powstały nowe instalacje (piece i jamy zasobowe), które, jak w przypadku tej obok przejścia 1444, zniszczyły część podłogi pokrytej freskami.
Pałac w Kabri został opuszczony i, na co wskazują ślady pożaru, przynajmniej częściowo zniszczony. Wydarzenie to nastąpiło pod koniec środkowego okresu epoki brązu i tradycyjnie jest wiązane z kampanią wojenną pierwszego faraona XVIII dynastii, Ahmosa, który dotarł do Kanaanu w pogoni za
wypędzonymi z Egiptu Hyksosami.
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Najbliższą analogią dla pałacu w Kabri jest datowany na ten sam okres
pałac warstwy VII w Alalach8. To ten pałac posłużył prof. Kempinskiemu za
podstawę do rekonstrukcji pałacu w Kabri. Pałac w Tel Kabri został odsłonięty zaledwie w niewielkim procencie. Szacuje się, że cały kompleks może
być dwu- lub trzykrotnie większy. Trudno jest więc określić jego znaczenie
jako ośrodka administracyjnego, religijnego czy ekonomicznego. Zdania
w tej kwestii są podzielone. Niektórzy (na czele z nowym kierownikiem prac,
dr. Assafem Yasur-Landau) lansują tezę, jakoby pałac był centrum królestwa

Ryc. 4. Plan pałacu w Alalach (wg C.L. Woolley, Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the Hatay, 1943-1949, Oxford 1955, 60-61; fig. 35)

8
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A. Kempinski, The Hyksos: A view from northern Canaan and Syria, w: E.D. Oren (red.),
The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives, Philadelphia 1997, 328329; C.L. Woolley, Alalakh, 60-61; fig. 35.
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rozciągającego się od granic Akko do dzisiejszej granicy z Libanem (Rosh ha
-Niqra) i kontrolującego znaczną część Galilei. Inni z kolei uważają, że Kabri
było drugorzędną rezydencją bądź regionalnym ośrodkiem administracyjnym
władcy państwa, którego centrum było Tel Akko (arab. Tell el-Fukhar).
Z pewnością głównym i najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem
była sala 611. Pomieszczenie było w pełni zadaszone. Belkowanie wykonano
zapewne z długich i wytrzymałych cedrów libańskich (znaleziono zwęglone fragmenty konstrukcyjne wykonane z tego drzewa). Ściany i podłogi sali
611 pokrywały freski; dolne partie ścian wyłożone były kamiennymi płytami,
ortostatami. Głównym dziedzińcem i węzłem komunikacyjnym pałacu był
dziedziniec 703. Jego wschodnia część była częściowo zadaszona, o czym
świadczą odkryte dwie (trzecia została zniszczona) bazy kolumn. Znaleziska
pochodzące z południowego skrzydła pałacu (obszar F) wskazują na kultowy
charakter tej części kompleksu.
Bezdyskusyjna jest wyjątkowość Kabri, głównie z uwagi na bliskie powiązania z kulturą egejską, wyrażające się stylem znalezionych fresków, jednym z pierwszych przykładów sztuki zachodu w Lewancie. Budowla była
dobrze rozplanowana, a o jej minionym splendorze świadczą starannie wykonane podłogi i freski ścienne.
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II.	Jak można interpretować nagłą zmianę architektury
i wystroju wnętrz pałacu fazy 3c?
Zapewne pomiędzy 1800 a 1700 p.n.e. (MB IIB), a więc w okresie,
w którym Kanaan, po ograniczeniu kontaktów z Mezopotamią, otworzył się
na wpływy zachodnie, pałac w Kabri został gruntownie przebudowany. Wybudowano apartamenty na piętrze lub piętrach, a mury ozdobiono freskami
w stylu minojskim. Wykluczywszy, jakoby zmiany te były efektem nagłej
zmiany gustów władcy Kabri i upodobania w sztuce egejskiej, można by
przyjąć, że zmian tych dokonano dla i za sprawą kogoś wywodzącego się
ze świata egejskiego. Wbrew sztuce archeologicznej, gdzie badacz nie może
raczej pozwolić sobie na puszczenie wodzy fantazji, można by zaproponować
taką oto „romantyczną” interpretację. W Kabri zamieszkała poślubiona władcy kananejskiemu egejska księżniczka (sam władca mógł rezydować w Kabri
lub w pobliskim Akko). Dla księżniczki i jej świty dobudowano apartamenty
na piętrach, a freski „minojskie” miały przypominać jej rodzinne strony. Czy
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jest to prawdopodobna interpretacja? Ze źródeł historycznych wiemy, iż zawarcie „politycznego” małżeństwa było częstym sposobem przypieczętowania kontaktów handlowych i politycznych (nie tylko w starożytności).
Najsłynniejszym przykładem jest los legendarnej księżniczki Semiramidy, dla której nowo poślubiony mąż, władca Babilonu, wybudował słynne „wiszące ogrody”. Tak jak w Kabri malowidła ścienne miały księżniczce
egejskiej przypominać rodzinną wyspę, tak ogrody Babilonu obsadzone roślinnością sprowadzoną z gór Zagros miały przypominać Semiramidzie jej
ojczyste strony. To oczywiście legenda, ale być może kryje się w niej ziarno
prawdy.
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Grecja i Palestyna:
początki wzajemnych kontaktów

Historycy starożytnej Palestyny i bibliści dzielą się ostatnio na
dwie grupy, a podział ten wynika z ich stosunku do źródeł biblijnych. Jedna
grupa pokłada zaufanie w tekście, druga wątpi w jego prawdomówność, a co
najważniejsze – przesuwa jego powstanie w czasie. Podział ten widoczny jest
z nierównym nasileniem, co można zaobserwować, analizując dyskusje dotyczące różnych ksiąg biblijnych. Ostatnio – jak sądzę – najbardziej jaskrawie
można go było obserwować wśród badaczy zajmujących się Pięcioksięgiem
i tzw. korpusem deuteronomistycznym.
W tym miejscu zająć się chcę jedynie kwestią najdawniejszych kontaktów mieszkańców Palestyny i świata egejskiego. Wydawać by się zatem mogło, że powyższy wstęp nie ma wiele wspólnego z tematem mojego wystąpienia. Nic bardziej mylącego. Oto przykład.

I.	Pars destruens
Podczas wspólnych obrad Society of Biblical Literature i European Association of Biblical Studies w Wiedniu w lipcu 2007 roku miałem okazję
wysłuchać dwóch prezentacji dotykających interesującego mnie tu problemu.
John Van Seters, czyli nie byle kto w świecie egzegezy Starego Testamentu, przedstawił referat „David the Mercenary”. Streścić go można w następujący sposób:
– w opowieści o Dawidzie pojawiają się wzmianki o najemnikach (są to
zarówno wzmianki o samym Dawidzie na służbie Akisza z Gat, jak i obcych
żołnierzach na służbie Dawida);
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– na Bliskim Wschodzie najemnicy znani są już od okresu asyryjskiego,
ich obecność dobrze poświadczona jest dla Egiptu dynastii saickiej, zwłaszcza za czasów Psametycha. Obecność najemników greckich nasila się jednak
dopiero w okresie perskim1;
– Keretyci utożsamieni są z Kreteńczykami, a Peletyci z oddziałami lekkozbrojnych łuczników, peltastów2.
– oddziały takie były powszechnie używane na Wschodzie dopiero za
czasów dominacji perskiej;
– ponieważ wzmianek o najemnikach na służbie Dawida nie można
uznać, za wtórne dodatki redakcyjne, należy przyjąć, że cała narracja dotycząca Dawida pochodzi z okresu, gdy używanie greckich najemników stało
się powszechną praktyką, a zatem w okresie perskim.
Tyle John Van Seters.
Klaas Spronk przedstawił referat „Judges: The Greek Connection”. Idea
wystąpienia polegała na wskazaniu podobnych wątków w tradycji greckiej
i w narracji Księgi Sędziów. Nie będę wyliczał podanych przez referenta
przykładów, które wahały się od analogii między Samsonem i Heraklesem,
po 300 żołnierzy Leonidasa i Gedeona. Analogie były raczej oczywiste, choć
– co często dzieje się z analogiami – zabrakło poważnej analizy. Wniosek
przedstawiony przez Spronka brzmiał bowiem: skoro widać takie jaskrawe
analogie, to z pewnością mamy do czynienia z bezpośrednim zapożyczeniem,
a jeśli tak, to należy przyjąć, że to wersje biblijne zależą od tradycji greckich,
a czas przekazu określić można na epokę hellenistyczną.
W obu tych wystąpieniach widać wyraźnie tendencję do późnego datowania tekstu biblijnego. Argumentem dla takiej konkluzji jest przekonanie,
że we wcześniejszych epokach nie można mówić o realnych kontaktach między Grecją a Palestyną. Teza ta opiera się – jak podejrzewam – jedynie na
fakcie znikomej liczby danych źródłowych z tych wczesnych epok. Śmiem
twierdzić, że jest ona akurat w tych wypadkach błędna, a może precyzyjniej:
w niektórych sferach nie można jej zakładać a priori. Dla jasności muszę
1

2
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Por. I. Finkelstein, N.A. Silberman, Dawid i Salomon, Warszawa 2007, 156-158 oraz
wcześniej: I. Finkelstein, The Philistines in the Bible: A Late-Monarchic Perspective,
JSOT 27(2002), 131-167.
„There can be no doubt that the Cherethites and Pelethites are none other than Greek
mercenaries, the Cherethites being Cretan archers and the Pelethites being the famous
peltasts, light armed spearmen, so common in the fourth century”. Zob. m.in.: 2 Sm 8,18;
20,7; 1 Krl 1,38.44. Wydaje mi się, że zamiast utożsamienia Peletytów (Feletti/Feleqqi;
Felethi; pelētî) z peltastami (πελταστής) może łatwiej byłoby doszukać się tu ingerencji
w tekst masorecki, polegający na zmianie pelīšetî na pelētî. Usunięcie Filistynów, pierwotnie wymienianych obok Kreteńczyków, dałoby się przy tym łatwo wyjaśnić cenzorskimi przesłankami redaktorów.
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wyznać, że nie mam oporów przed późnym datowaniem tekstów biblijnych
i ich redakcji3, sprzeciw mój jednak wzbudza tak jaskrawe naciąganie danych
źródłowych i niejako programowe podejście do zagadnienia.
Kontakty między światem egejskim a Wschodem, a szczególnie Palestyną, musiały znacznie poprzedzać epokę hellenistyczną. Najmocniej przekonanie to widoczne jest w pracach Waltera Burkerta4 i Martina Westa5. O pokolenie wcześniejsi byli Michael Astour6 i Cyrus Gordon7. Niejako zapomniana
jest też dawna hipoteza Arnaldo Momigliano o wspólnym, perskim wpływie
na historiografię grecką i biblijną8.
Nie trzeba szukać daleko. Do wniosków wskazujących na intensywne
kontakty Egei z Bliskim Wschodem w początku I tysiąclecia p.n.e. doszedł
Rafał Rosół, badając pochodzenie Apollina9. Zapewne analogiczne wnioski
można by wyciągnąć, badając mit Niobe, zaświadczony już u Homera (Iliada XXIV,599-616), tak bardzo przypominający biblijnego Hioba. Notabene,
niepewna etymologia imienia tej greckiej heroiny pozwala łączyć je z imieniem bohatera biblijnego10. Związki Niobe z Tebami oraz – przez ojca Tantala – z Azją Mniejszą (góra Sipylos) stanowią kolejne koincydencje, mogące
wskazywać na wspólne pochodzenie mitu o Niobe i Hiobie11.

3

4

5

6
7
8

9
10

11
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Ł. Niesiołowski-Spanò, Two Aetiological Narratives in Genesis and their Dates, „Studia
Judaica” 9(2006), nr 2(18), 103-117; tenże, Primeval History in the Persian Period?,
SJOT 21(2007), 106-126.
W. Burkert, Babylon, Memphis, Persepolis: eastern context of Greek culture, Cambridge
2004; tenże, The orientalizing revolution: Near Eastern influence on Greek culture in the
early archaic age, Cambridge 1992.
M.L. West, The east face of Helicon: west Asiatic elements in Greek poetry and myth,
Oxford 1997 (por. zapowiadany polski przekład, wyd. Homini: Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w greckiej poezji i micie); por. również: J.P.
Brown, Israel and Hellas, t. 1 (BZAW 231), Berlin–New York 1995, t. 2 (BZAW 231),
Berlin–New York 2000, t. 3 (BZAW 299), Berlin–New York 2001.
M. Astour, Hellenosemitica; an ethnic and cultural study in west Semitic impact on Mycenaean Greece, Leiden 1965.
C. Gordon, Homer and Bible. The Origin and Character of East Mediterranean Literature, HUCA 26(1955), 43-108.
A. Momigliano, Biblical and Classical Studies. Simple Reflections upon Historical
Method, „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”, serie III, 11, nr 1(1981), 2532; tenże, The Classical Foundations of Modern Historiography, Berkeley–Los Angeles
–Oxford 1990, 5-28; por. Ł. Niesiołowski-Spanò, Kiedy napisano historię Izraela?, „Collectanea Theologica” 75(2005), 5-16, zwłaszcza 6-10.
Por. w tym tomie.
Imiona Niobe (Νιóβη) oraz Hiob, a właściwie Job (bwya/ ’iŷôb̠), wydają się etymologicznie od siebie zależne. Por. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Avec un Supplément sous la dir. de A. Blanc, C. de Lamberterie,
J.-L. Perpillou, Paris 000, 0000.
Por. niżej; P. Grimmal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990, s.v. Niobe.
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Intensywność owych helleńsko-lewantyńskich związków widoczna jest
choćby w fakcie transmisji alfabetu ze Wschodu do Grecji (o czym niżej). Nie
wydaje się zatem zasadne wstępne założenie, że wszelkie analogie, a w rzeczywistości zapożyczenia kulturowe między Palestyną a Grecją nie mogą być
datowane na okres poprzedzający ekspansję macedońską na wschodzie.

II.	Kadmos – brakujące ogniwo
Niedawno indoeuropeista Robert S.P. Beekes przedstawił hipotezę,
że nazwy Kabirowie12 oraz Kadmos nie są związane etymologicznie – jak
uważano najczęściej – ze światem semickim, lecz należą do przedindoeuropejskich przeżytków z Anatolii13. Nie mam językoznawczych kompetencji,
by polemizować z twierdzeniami prof. Beekesa, lecz jego hipotezy skłaniają
do kilku uwag natury historycznej. Interesuje mnie zwłaszcza imię Kadmos,
najczęściej łączone ze słowem qedem, oznaczającym „wschód”, ponieważ
o jego związkach ze światem semickim wnioskuje się nie tylko na podstawie
argumentów językoznawczych, lecz także treści samych mitów o Kadmosie.
Mity greckie wskazują na związek Kadmosa z Bliskim Wschodem, mówiąc o jego pochodzeniu jako synu Agenora, łącząc go explicite z Egiptem
i Fenicją/Kanaanem (Paus. IX,12,2). Wzmocnieniu owego związku służy ponadto greckie przekonanie o udziale Kadmosa w kulturowym transferze do
Grecji pisma alfabetycznego stosowanego w Lewancie14.
Bez wchodzenia w szczegóły można założyć, że istnienie Kadmosa
w micie może być pewnym echem rzeczywistości. Oczywiście nie należy odczytywać mitów jako ubarwionego opisu rzeczywistości, pozbawionego ram
chronologii historycznej. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że mity budowane były na podstawie wiedzy o rzeczywistym świecie lub choćby z uży12

13
14
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Warto wspomnieć tu tradycję wymieniającą wśród głównych ośrodków kultu Kabirów
również wyspę Lemnos. O jej niegreckim charakterze świadczyć może m.in. grupa inskrypcji zapisanych, jak twierdzą niektórzy, w języku zbliżonym do etruskiego. Ośrodki
związane z Kabirami to poza Lemnos również Samotraka (Diod., Sikul. 5.47.3, twierdzi,
że posługiwano się tam językiem niegreckim) oraz Teby, w oczywisty sposób związane
z Kadmosem (por. niżej).
R.S.P. Beekes, The origin of the Kabeiroi, „Mnemosyne” 57(2004), nr 4, 465-477; tenże,
Kadmos and Europa, and the Phoenicians, „Kadmos” 43(2004), 167-184.
Ł. Niesiołowski-Spanò, Early alphabetic scripts and the origin of Greek letters, w: P. Berdowski, B. Pawłowska (red.), Haec mihi in animis vestris templa. Studia classica in
memory of Professor Lesław Morawiecki, Rzeszów 2007, 171-187 [w druku].
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ciem wątków i narzędzi pojęciowych czerpanych właśnie z wiedzy o rzeczywistości. Pytanie zatem, jakie należy sobie stawiać, to nie, czy istniał kiedyś
Kadmos, lecz czy istniała jakaś rzeczywistość, do której ten mityczny bohater
może stanowić nawiązanie.
Częste łączenie – w tradycji greckiej – Kadmosa z Fenicją widoczne
jest choćby w synonimicznym określeniu alfabetu (litery kadmejskie i litery fenickie) czy też we wzmiankach wskazujących na pochodzenie Kadmosa
z Fenicji (Herodot IV,149), Kanaanu lub Tyru (Herodot II, 49). Wybór przez
Greków właśnie Fenicji, Tyru lub Egiptu może świadczyć nie tyle o różnych wersjach mitu, ile raczej o braku precyzyjnego przekonania, skąd Kadmos miał się wywodzić. Wiadomo było jedynie, że na pewno pochodził ze
Wschodu. Było to oczywiste dla tych wszystkich (choć zapewne nielicznych)
Greków, którzy znali choć trochę któryś z języków semickich. Dodatkowym
argumentem może być mityczna genealogia: ojciec Kadmosa, Agenor, poza
córką Europą miał również synów, w tym Fojniksa. Skoro zatem Kadmos ma
brata, którego imię jest tożsame z grecką nazwą Fenicji, to nieprawdopodobne wydaje się zatem, by i on miał być z nią tożsamy.
Gdzie należy zatem szukać śladów pochodzenia Kadmosa?
W Biblii odnajdujemy ślady, wskazujące na istnienie tradycji o grupie
ludzi, których nazwa pochodzi od rdzenia qdm. Mamy tu jednak zapewne
dwie odmienne tradycje. Pierwsza z nich wskazuje na lud koczowniczy, zamieszkujący głównie Transjordanię, czyli par excellence „wschód”, nazywany běnê-qedem (między innymi: Rdz 29,1; Sdz 6,3; 7,12; Iz 11,14). Druga
tradycja wspomina Kadmonitów (qadmōnî). Termin qadmōnî jest w tym
miejscu szczególnie intrygujący, jako że to hapax legomenon i pojawia się
obok innych etnonimów w Rdz 15,18-21:
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W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej
rzeki Eufrat: Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, i Chetytów,
i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów. (tłum. BW).

Uznanie Kadmonitów za istniejącą niegdyś grupę ludzi nie jest oczywiście pewne. Ta odosobniona wzmianka jest słabą przesłanką. Może to być
bowiem jedynie część mitycznych pradziejów. Jeśliby jednak uznać Kadmonitów za grupę realnie istniejącą lub taką, która autorom i odbiorcom tekstu
mogła nasuwać na myśl jakąś realną rzeczywistość, to jej możliwe związki
z bohaterem znanym z mitologii greckiej stałyby się tym bardziej intrygujące.
Niestety, nie ma żadnych metodologicznych dopuszczalnych narzędzi, które
pozwoliłyby wykazać związek między rzeczywistością historyczną (nawet
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jeśli, jak w wypadku istnienia Kadmonitów, opiera się jedynie na hipotezie)
a bohaterem mitu.
Nie miejsce tu na omawianie wszystkich dziesięciu nazw pojawiających
się na liście ludów z Rdz 15,19-21, zamieszkujących rzekomo Palestynę15.
Można jednak zwrócić uwagę, że kilka owych nazw ma wspólny element,
wiążący je zarówno z określonym terytorium (południem Judy, zwłaszcza
z okolicami Hebronu), jak i z konkretną ludnością (przeciwstawianą Hebrajczykom). Peryzyci, Girgazyci i Jebuzyci to enigmatyczne nazwy, które
określają grupy ludzi o niejasnej tożsamości16. Kenici to potomkowie Kaina,
mieszkańcy pustyni17. Kenizyci to nazwa potomków Kenaza, a jednym z nich
był Kaleb, dziedzic Hebronu (wg Lb 32,12; Joz 14,6). Hetyci to rzekomo
mieszkańcy Palestyny przed pojawieniem się tam Hebrajczyków, mieszkający również w Hebronie (Rdz 23). Refaici w Pwt 2,11 zrównani są z Anakitami, czyli pierwotną ludnością Hebronu18. Możliwe, że etnonimy występujące
w Rdz 15,18-21 pochodzą z okolic Hebronu i z tym miastem miały się kojarzyć, gdyż tam właśnie umieszczona jest znaczna część narracji o Abrahamie.
Wspomniany już związek Hebronu i Anakitów z Filistynami wydaje się
pewny. Wystarczy w tym miejscu przywołać Joz 11,21-22:
W owym czasie wyruszył Jozue i wytępił Anakitów z okolic górzystych, z Hebronu, z Debiru, z Anabu, z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Jozue obłożył ich klątwą
wraz z ich miastami. Anakici nie uchowali się w ziemi izraelskiej;
utrzymali się tylko w Gazie, w Gat i w Aszdodzie.

Ponadto znamienna jest wzmianka o hebrajskich zwiadowcach, z Jozuem i Kalebem na czele, którzy penetrowali okolicę „Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszai i Talmaj, potokowie Anaka” [Lb 13,22], i przelękli się
owych olbrzymów, synów Anaka” [w oryginale: nefilim; ~ylipiN>]. To Filistyni, a zwłaszcza Goliat wyróżniać się mieli ponadnaturalnym wzrostem (por.
2 Sm 17,4).

15
16

17
18

ZACHÓD

Krótsze listy siedmiu, sześciu lub pięciu ludów pojawiają się m.in. w Wj 3,8; Joz 3,10;
Sdz 3,5,1 Krl 9,20 czy Neh 8,9.
Por. G. Garbini, I Filistei. Gli Antagonisti di Israele, Milano 1997, 70-71; G.E. Mendenhall, The Tenth Generation. The Origins of the Biblical Tradition, Baltimore–London
1974, 142-173.
W pieśni Debory jednak (Sdz 4,11.17; 5,24) pojawia się dyskutowane złożenie heber
haqênî, mogące nasuwać związek z miastem Hebron.
Por. 2 Sm 5,22; 23,13, gdzie nazwa ta pojawia się w związku z Filistynami.
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Jeśli nasze powyższe rozważania wokół Rdz 15,18-21 są trafne, to można przyjąć za możliwą hipotezę, wskazującą na związek Kadmonitów z Filistynami. Oznaczałoby to zatem, że tradycja w Rdz 15 jest kolejną wersją
opowieści dotyczącej wcześniejszych niż Hebrajczycy mieszkańców Judy,
reprezentowanych w różnych narracjach przez Kanaanejczyków, Kadmonitów, Filistynów, olbrzymów = Anakitów, Hetytów czy też inne rzekome ludy,
których długie listy zawiera tekst biblijny.
Czy istnieje jednak jakaś inna przesłanka, wiążąca biblijnych Kadmonitów, czyli być może Filistynów, z greckim Kadmosem?
Pochodzenie imienia Kadmos od słowa qadmōnî jest bardziej prawdopodobne niż od rzeczownika qedem. Słowo qadmōn(î) nie musi jednak być tożsame z etnonimem pojawiającym się w Rdz 15,19, lecz może być zwykłym
przymiotnikiem19.
Wróćmy jednak do samego imienia, którego semickie pochodzenie – jak
wspomniałem powyżej – zostało niedawno podane w wątpliwość. Hipoteza,
przyjmująca semicką etymologię owego imienia od słowa qedem, znaczącego
„wschód” lub, jak twierdzę, od słowa qadmōnî, zakłada, że ludzie określani
tym mianem pochodzić mieli ze Wschodu. Nie ma jednak pewności, że owi
przybysze mieliby pochodzić z Palestyny. Qadmōnî to mogli być wszyscy ludzie ze Wschodu posługujący się językiem semickim, w którym funkcjonuje
owo słowo.
Jeśli jednak imię Kadmos wywodzi się od terminu qadmōnî, a nie rzeczownika qedem, i jeśli dane z Rdz 15,19 można traktować jako znaczącą
przesłankę, to biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziano uprzednio, można domyśleć się właśnie palestyńskiego pochodzenia króla Teb.
Jakie konsekwencje pociągnęłoby za sobą uznanie pochodzenia imienia
Kadmos od słów znaczących tyle co „wschód”, „wschodni” (ale zarazem
również „stary”20)? Skoro nazwa wskazuje na Wschód, można zatem zadać
pytanie, kto stosował ten termin na określenie owej grupy. Czy byli to Grecy,
chcąc w ten sposób scharakteryzować kierunek, z którego pojawili się przybysze? Wydaje się to nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę wykorzystanie
semickiego słowa. Grecy nazwaliby owych przybyszy na przykład anatoloi,
a ich eponimiczny bohater nosiłby zapewne imię Anatol.
Tradycyjne wyjaśnienie semickiej etymologii imienia Kadmos, wymagałoby rekonstrukcji, zgodnie z którą ktoś przedstawiałby się, mówiąc, że
przybył miqedem „ze wschodu” lub że jest qadmōn „wschodni” (por. Ez
47,8). W pierwszym wypadku powraca mniej prawdopodobna forma rze19
20
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Por. m.in. Ez 47,8; Hi 18,20.
Por. 1 Sm 24,14.
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czownika, w drugim zaś pojawia się wątpliwość, czy możliwa byłaby taka
identyfikacja.
Nazwa w rodzaju easterners może być do pomyślenia jedynie w języku
ludzi, dla których przybysze pojawiają się ze Wschodu. Czy zatem sami przybysze mogli nazywać się easterners? Czy dla nich ich siedziby były wschodnie? Czy mamy ślady, by tak nazywali się Fenicjanie? Obawiam się, że nie
ma takich świadectw. Zarówno fenickie, biblijne, jak i greckie źródła zazwyczaj przedstawiają Fenicjan, wskazując miasto ich pochodzenia (Tyryjczycy,
Sydończycy itd.). Wschodniość grupy ludzi jest widoczna dla niej samej jeśli
identyfikuje się jednocześnie z grupą przebywającą na Zachodzie. Jest się
wschodnim Europejczykiem tylko dlatego, że poczuwamy się do związku
z tymi Europejczykami, którzy mieszkają na Zachodzie. Jest się wschodnim
londyńczykiem, ponieważ wie się o istnieniu zachodnich itd.
Właśnie Filistyni mogliby spełniać ów warunek. Poczuwali się do
związków z ludnością Zachodu (niezależnie, czy był to związek realny, odzwierciedlający przeszłość „ludów morza”, czy też związek imaginowany),
a ponieważ posługiwali się językiem semickim, mogli nazywać się ludnością
mieszkającą na Wschodzie, a zatem byli Kadmonitami. Wszystko to – jak sądzę – wzmacnia tezę o związku imienia Kadmos i słowa qadmōnî, niezależnie od tego, czy oznaczałoby ono ową enigmatyczną grupę wzmiankowaną
w Rdz 15,19, czy byłoby jedynie banalnym przymiotnikiem.
Nie tylko postać Kadmosa sugeruje związek beockich Teb ze wschodem.
Widoczny jest on również w osobie mitycznego króla Teb – Ogygosa21, za
którego czasów miało dojść do potopu. Nie jest zaskoczeniem, że Ogygos
jest raz określany jako autochtoniczny władca Teb, innym razem jako ojciec
przybysza, jakim był Kadmos. Podobieństwa nie ograniczają się jednak jedynie do pary pradawnych herosów, Ogygosa i Noego, którym przyszło przeżyć
potop. W kontekście powyższego wydaje się intrygujące, że nazwa Ogygos
została nadana przez Józefa Flawiusza drzewu rosnącemu w Hebronie (Ant.
I,186). Może być oczywiście tak, że określenie to Flawiusz połączył z miastem, któremu chciał w ten sposób nadać powagi miejsca prastarego, stąd
odwołanie do mitycznych pradziejów, wyrażonych w języku mitu greckiego22. Może jednak kolejna z tych koincydencji nie jest przypadkowa i Hebron
odgrywa tu szczególną rolę?

21

22
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Grimmal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, s.v. Niobe. Na temat zależności narracji
biblijnej od wschodnich i zachodnich wersji mitu o potopie por. J. Van Seters, Prologue
to History. The Yahwist as Historian in Genesis, Louisville 1992, 165-173.
Por. Ł. Niesiołowski-Spanò, Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie,
Warszawa 2003, 142-144, 151-153.
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Istnieje pewna obawa, że tego rodzaju rozważania uznane zostaną za
czczą akademicką fantazję. Pozwolę sobie na prawach nierozwijanych wzmianek zasygnalizować jednak inne przesłanki, które – jak sądzę – pozwalają na
poważne potraktowanie owej na pozór nieprawdopodobnej hipotezy.
W tym miejscu rozumowanie musi pozostawić sferę mitu i zająć się najstarszymi zabytkami pisma. Jak dotąd nie ma zgody co do tego, jaką drogą
Grecy pozyskali alfabet od pierwotnych jego użytkowników w Lewancie.
Dominuje teoria, wskazująca Fenicjan jako źródło pozyskania pisma23. Istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że między Fenicjanami a Grekami znalazło
się miejsce dla pośredników. I nie byli nimi ani mieszkańcy Azji Mniejszej,
np. Frygii, ani Cypryjczycy, lecz Filistyni.
Hipoteza wskazująca na pośrednictwo Filistynów lub, szerzej mówiąc, potomków „ludów morza”, żyjących w Palestynie, pojawiła się już dawno temu.
Zdania tego był niemal sto lat temu R.A. Stewart Macalister24, później promotorem owej tezy stał się Giovanni Garbini25, a także Christos G. Doumas26.
Garbini zwracał uwagę na podobieństwa paleografii wczesnych alfabetycznych inskrypcji filistyńskich (ostrakon z ‘Izbet Sartah i inskrypcja z Qubur el-Walaydah) do najstarszych zabytków pisma greckiego. Doumas z kolei
twierdził, że przekaz alfabetu nie mógł dokonać się za pośrednictwem kupców, lecz wymagał istnienia w pełni bilingwicznej wspólnoty. Jako spełniających takie wymogi Doumas wskazał właśnie Filistynów. Na poparcie swej
hipotezy badacz przywołał miedzy innymi trzy kanaanejskie amfory odnalezione na Terze. Na dwóch z nich znajdują się litery tet i kaf (identyczne
z literami z ostrakonu z ‘Izbet Sartah)27. Ponadto tet na amforze z Tery bardzo
przypomina – jak zauważa Doumas – archaiczną thetę alfabetu greckiego,

23

24
25
26

27
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Por. E.A. Knauf, Haben Aramäer den Griechen das Alphabet vermittelt?, „Die Welt des
Oriens” 18(1987), 45-48; W. Röllig, Asia Minor as a Bridge between East and West: The
Role of the Phoenicians and Aramaeans in the Transfer of Culture, w: G. Kopcke, I. Tokumaru (red.), Greece between East and West, 10th-8th century BC; papers of the meeting
at the Institute of Fine Arts, New York University, March 15-16th, 1990, Mainz 1992, 93102.
R.A. Stewart Macalister, The Philistines. Their History and Civilization, (The Schweich
Lectures 1911), (repr.) Eugene 2004, 127-130.
G. Garbini, The Question of the Alphabet, w: S. Moscati (red.), The Phoenicians, New
York 1988, 95; tenże, I Filistei. Gli antagonisti di Israele, Milano 1997, 235-238.
Ch.G. Doumas, Aegeans in the Levant: Myth and Reality, w: S. Gitin, A. Mazar, E. Stern
(red.), Mediterranean people in Transition. Thirteen to Early tenth Century BCE, Jerusalem 1998, 129-137.
Por. N.E. Hirschfeld, Marks on Pots: Patterns of Use in the Archaeological Records at
Enkomi, w: J.S. Smith (red.), Script and seal use on Cyprus in the Bronze and Iron Ages,
Boston 2002, 49-109.
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a litera kaf w kształcie trójzęba może być uznana za pierwowzór greckiej
kappy28.
Identyfikowanie Filistynów z ludnością egejską lub czasem wręcz z grecką staje się coraz częstsze w literaturze przedmiotu. Wart wspomnienia
w tym kontekście jest wygłoszony w kwietniu 2008 roku w Nowym Jorku
przez Guentera Kopcke z Institute of Fine Arts New York University referat
„9th century B.C.E. finds from biblical Yavneh (Israel): the first foothold of
Greeks in the Near East?”. Referat ten oparty jest na materiale archeologicznym, stanowiącym zawartość favissa, odkopanej przez kierowaną przez Raza
Klettera misję archeologiczną Israel Antiquity Autority, pracującą w starożytnym Jawne. Znaleziska te prezentowane były na wspomnianej już konferencji
SBL-EABS w Wiedniu w lipcu 2007 roku29. Na szczególną uwagę zasługuje
sugerowana przez Kopcke identyfikacja: Filistyni-Grecy.
Znany jest jeszcze jeden zabytek, który może dowodzić bezpośrednich
kontaktów mieszkańców południowej Palestyny, zapewne Filistynów, ze
światem zachodnim. Chodzi mianowicie o pewien amulet, odnaleziony we
Włoszech w miejscowości Cupra Marittima (Marche)30. Na amulecie są dwie
inskrypcje. Jedna to zapisane hieroglifem imię Amona, druga to pismo podobne do napisów pisma linearnego B. Obecność na jednym przedmiocie pisma
egipskiego i mykeńskiego nie jest czymś banalnym. Nie wiemy jednak, jak
ów amulet znalazł się w środkowej Italii. Jeśli nie był wykonywany „na raty”,
czyli na przykład jego awers powstał w Egipcie, a rewers w Grecji, należałoby wskazać miejsce, gdzie możliwe byłoby równoczesne zastosowanie pisma
hieroglificznego i linearnego. Najbardziej prawdopodobnym miejscem, spełniającym oba te warunki, jest Palestyna. Stwierdzenie o żywotności kultury
egipskiej w Palestynie jest truizmem. Z kolei liczne zabytki pisma linearnego
odnalezione w Aszkalonie są najlepszym dowodem obecności w Palestynie
(w tym wypadku, co ważne, w mieście filistyńskim) tradycji egejskiej31.
Herodot twierdzi, że mieszkańcy Etrurii, zwani przez niego Tyrreńczykami, wywodzili się z Lidii (I,94). Niedawno przeprowadzono badania ge28
29

30

31
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Doumas, Aegeans in the Levant, 134-135.
Materiał ten został opublikowany wstępnie jako katalog wystawy w Eretz Israel Museum
jako: I. Ziffer, R. Kletter, In the Field of the Philistines: Cult Furnishings from the Favissa of a Yavneh Temple, Tel Aviv 2006 [non vidi].
G. Capriotti Vittozzi, G. Garbini, Un amuleto egizio-filisteo da Cupr Marittima, „Rend.
Mor. Acc. Lincei”, ser. 9, v. 11(2000), 529-541; por. G. Garbini, Genti orientali e ceramica «micenea», w: Magna Grecia e Oriente Mediterraneo prima dell’età ellenistica. Atti
del trentanovesimo convegno di studi sulla Magna Grecia. Taranto, 1-15 ottobre 1999,
Taranto 2000, 9-26, zwłaszcza 21-22.
F.M. Cross, L.E. Stager, Cypro-Minoan Inscriptions Found in Ashkelon, IEJ 56(2006),
129-159.
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netyczne, mające na celu wyizolowanie mitochondrialnego DNA mieszkańców włoskiej miejscowości Murlo, znajdującej się w centrum dawnej Etrurii. Mieszkańcy Murlo charakteryzują się typem DNA, dla którego nie ma
analogii wśród reszty mieszkańców Italii. Podobieństwa jednak w sekwencji
mitochondrialnego DNA odnaleziono wśród ludności zachodniej Turcji oraz
południowej Palestyny!32 Wynika z tego zatem, że Herodot miał rację, a żeby
tego dowieść, trzeba było nauk ścisłych.
Tukidydes z kolei w swej archeologii (I,4) twierdzi, że zanim pojawili
się Grecy, na Morzu Egejskim dominowali poddani Minosa, którzy z kolei
wygnali stamtąd Karów33. Pisze również: „Oczywiście, w miarę możliwości,
tępił również piratów na morzu, aby dochody tym pewniej do niego płynęły”
(tłum. K. Kumaniecki). Kim są owi Karowie, panowie mórz Hellady w praczasach? Pokusa łączenia ich z tym konglomeratem ludności, której migracje
oznaczały atak „ludów morza” na Syrię, Palestynę i Egipt, na Wschodzie,
oraz osadnictwo Etrusków, a być może również zmiany ludnościowe na Sycylii i Sardynii, wydaje się wielce kusząca34.
O istnieniu kontaktów między Wschodem a Grecją świadczy bardzo wiele przesłanek. Są nimi wszystkie wschodnie, nie tak wcale sporadyczne importy. Czy były to jednak kontakty Greków z Filistynami czy też Fenicjanami
nie jest łatwo ustalić. Przekaz alfabetu jest również jedną z takich przesłanek.
Kłopot polega na tym, jak datuje się ów proces i kto odegrał w nim decydującą rolę. W innej publikacji poświęciłem temu zagadnieniu sporo uwagi35, nie
miejsce tu zatem na szczegółowe wywody. Dość powiedzieć, że pojawiają
się coraz liczniejsze dane, pozwalające cofać owo wydarzenie na wiek IX
lub nawet X. Jeśli alfabet przynieśli Grekom nie Fenicjanie, lecz FilistyniKadmonici, to może mity i historia i tym razem schodzą się ze sobą?

32

33
34
35
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A. Achilli [et al.], Mitochondrial DNA Variation of Modern Tuscans Supports the Near
Eastern Origin of Etruscans, „American Journal of Human Genetics” 80(2007), nr 4,
759-768.
Por. S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, t. I, Oxford 1992, 21-22.
Por. Garbini, Genti orientali e ceramica «micenea», 9-26.
Niesiołowski-Spanò, Early alphabetic scripts.
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Kwestia léschē-lišKâ – próba reinterpretacji

W Starym Testamencie rzeczownik lišKâ (hK’v.li), który – ogólnie mówiąc – oznacza „rodzaj pomieszczenia; pokój; salę”, występuje w sumie 44
razy (w tym aż 23 razy w wizji Ezechiela dotyczącej nowej świątyni), a ponadto 3 razy w Księdze Nehemiasza w formie nišKâ (hK’äv.ni), gdzie widoczna
jest zmiana fonetyczna nagłosowego /l/ > /n/1.
Mamy tu do czynienia z pomieszczeniem o charakterze publicznym,
związanym przede wszystkim z kultem. Tak na przykład w 1 Sm 9,22-24
lišKâ znajduje się na wyżynie i właśnie w niej po złożeniu ofiary odbywała
się uczta z udziałem około 30 osób.
Wiele išäkôt mieściło się w obrębie świątyni jerozolimskiej, o czym pewne szczegóły zostały przekazane w księgach proroków. Jeremiasz otrzymał od
Boga polecenie, aby przyprowadzić rodzinę Rekabitów „do domu Pańskiego
do jednej z sal (´el-´aHat hallüšäkôt)” i poczęstować ich tam winem. Dowiadujemy się, że mieli pójść do sali synów Chanana (´el-lišKat Bünê Hänän),
znajdującej się w pobliżu sali książąt (´ëºcel lišKat haSSärîm), a nad salą Maasejasza (mimmaº`al lülišKat ma`áSëyäºhû) (Jr 35,1-7).

1

W sprawie frekwencji i znaczenia hebrajskiego liškāh (lub niškāh) por. HALAT 509-510,
689; D. Kellermann, liškāh, TWAT IV, 607-611. W LXX wyraz ten był różnie przekładany. Najczęściej jako jego odpowiednik występuje ejxevdra – „portyk z miejscami do
siedzenia, hala spotkań”, ponadto gazofulavkion – „skarbiec”, pastofovrion – „rodzaj
komnaty” i oi\ko~ „dom, mieszkanie, pokój”, a także (tylko po jednym razie) rzeczowniki katavluma – „gospoda, mieszkanie”, aujlhv – „dziedziniec, zagroda, dwór, komnata”
i skhnhv – „namiot, barak; altana”. O rzeczonej zmianie fonetycznej /l/ > /n/ por. C. Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, t. I, Berlin
1908, 228; Kellermann, liškāh, 606-607.
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Niezwykle sugestywne w tym względzie jest proroctwo Ezechiela. Mowa
tu o wizji nowej świątyni, na której zewnętrznym dziedzińcu znajdowało się
30 lišäkôt2. Nieco dalej natomiast pojawiają się
sale północne (liškôt haccäpôn) oraz sale południowe (liškôt
haDDärôm), które leżą przed miejscem odgrodzonym, są to święte sale (liškôt haqqöºdeš), gdzie kapłani, którzy mają prawo zbliżać się do Pana, mają jeść najświętsze dary, tam mają oni składać
najświętsze dary, ofiarę z pokarmów, ofiary zadośćuczynienia
oraz ofiarę przebłagalną, albowiem miejsce to jest święte [...] (Ez
42,13; tłum. ks. J. Drozd).

O pewnych szczegółach dotyczących jednej z lišKâ, znajdującej się
na terenie świątyni jerozolimskiej, dowiadujemy się z Księgi Nechemiasza.
Czytamy, że
dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków
i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów (Ne 13,4-9; tłum.
ks. P. Nowicki).

Należy również zaznaczyć, że lišKâ mogła być także miejscem o charakterze świeckim. Interesujący tego przykład znajdujemy w Księdze Jeremiasza
w związku z Baruchem, który odczytywał ludowi spisane przez siebie proroctwa Jeremiasza. Gdy niejaki Micheasz usłyszał te proroctwa, udał się do
komnaty kanclerza (`al-lišKat hassöpër), gdzie zasiadali wszyscy przywódcy.
Postanowiono tam, aby wezwać Barucha, który po przybyciu odczytał słowa
Jeremiasza (Jr 36,12-20).
Ten krótki przegląd daje pewne wyobrażenie o pomieszczeniach zwanych
lišäkôt, wskazując jednocześnie, że pełniły one ważną rolę w życiu publicznym starożytnego Izraela3. Trudno natomiast cokolwiek powiedzieć na ten
temat odnosnie do pozostałych regionów Syro-Palestyny, jako że dotychczas
2
3
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Ez 40,17.
Oprócz cytowanych wyżej prac na temat lišKâ w Starym Testamencie por. T.A. Busink,
Der Tempel von Jerusalem. Von Salomo bis Herodes. Eine archäologisch-historische Studie unter Berücksichtigung des westsemitischen Tempelbaus, t. II, Leiden 1980, 721-726,
729-730, 739-748; W. Burkert, Lescha-Liskah. Sakrale Gastlichkeit zwischen Palästina
und Griechenland, w: B. Janowski, K. Koch, G. Wilhelm (red.), Religionsgeschichtliche
Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament. Internationales
Symposion, 17-21 März 1990, Freiburg (Schweiz)–Göttingen 1993, 20-22; G.N. Knoppers, Hierodules, Priests or Janitors? The Levites in Chronicles and the History of the
Israelite Priesthood, JBL 118(1999), 65.
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budynki o tej nazwie nie są poświadczone dla innych języków semickich czy
w ogóle orientalnych. Błędne okazało się bowiem wskazanie na rzekomy odpowiednik wyrazu hebrajskiego w jednym z tekstów ugaryckich, a także nie
ma dostatecznej pewności odnośnie do punickiej formy ljšt, która widnieje na
fragmentarycznie zachowanej inskrypcji z Maktar4.
Z drugiej strony już Samuel Bochart w XVII wieku zwrócił uwagę na
uderzające podobieństwo do greckiego rzeczownika léschē (levsch, dor.
levsca)5. Podobieństwo to nie jest bynajmniej jedynie fonetyczne czy też
morfologiczne (ten sam rodzaj gramatyczny), lecz bez wątpienia w świecie
greckim léschē pełniła funkcje analogiczne do starotestamentowej lišKâ6.
O tym, że léschai były powszechne w Grecji, świadczy między innymi wypowiedź Pauzaniasza w Wędrówce po Helladzie. Podaje on, że „Wiele
tego typu budowli spotkasz w całej Helladzie” (Paus. X, 25,1; tłum. H. Podbielski). Periegeta wspomina o tym w związku z opisem słynnej Léschē Knidyjczyków, która funkcjonowała na terenie sanktuarium Apollina w Delfach.
Mamy tu zatem dobry przykład na to, że léschai – jak lišäkôt w Palestynie
– mogły znajdować się w świętych okręgach. Z dzieła Pauzaniasza, niestety,
nie dowiadujemy się ani o funkcjach, ani o ogólnym wyglądzie tego budynku, ponieważ autor skupia się wyłącznie na ozdabiających wnętrze malowidłach słynnego Polignota (V wiek p.n.e.)7. Dzięki pracom archeologicznym
prowadzonym w Delfach od końca XIX wieku przez ekspedycję francuską
możemy natomiast stwierdzić, że była to zamknięta budowla o wymiarach
18,7 na 9,7 m, z wejściem od strony południowej, którą w środku wspierało
8 drewnianych kolumn8. Jeśli chodzi o kwestię jej funkcji, warto tu przywołać wzmiankę Plutarcha na temat samego Knidos. Autor ten podaje, że w tym
małoazjatyckim mieście léschē służyła za salę posiedzeń rady9.
Z pojedynczych wzmianek autorów starożytnych wynika, że léschai odgrywały niezwykle ważną rolę w życiu społecznym Sparty. Tak na przykład
z relacji Plutarcha w Żywocie Likurga dowiadujemy się, że:
4
5
6

7
8

9
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Por. Kellermann, liškāh, 606.
Podaję za: H. Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen, Berlin 1895, 94;
W. Muss-Arnolt, On Semitic Words in Greek and Latin, TAPA 23(1892), 72.
O léschai w Grecji por. S.N. Dragumis, Peri; tw`n lescw`n kai; th`~ ejn jAqhvnai~
ajnakalufqeivsh~, MDAI(Athen) 17(1892), 147-155; J. Oehler, Leschai, RE XII, Stuttgart 1925, 2133-2134; Burkert, Lescha-Liskah, 23-32.
Chodzi tu o malowidła przedstawiające zburzenie Troi (X, 25,2-27,4) oraz zejście Odysa
do Hadesu (X, 25,28-31).
Por. komentarz Henryka Podbielskiego do polskiego przekładu Wędrówki po Helladzie,
tj. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie. U stóp boga Apollona, ks. VIII, IX i X, przeł. z j.
greckiego J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski, oprac. H. Podbielski, Wrocław 2005
(reprint z 1989 r.), 442, przyp. 1.
Plut., De def. or. 412d-e.
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Rodzic nie mógł prawnie decydować o życiu nowo narodzonego
dziecka, lecz zanosił je do miejsca zwanego świetlicą (léschēn),
gdzie zasiadała starszyzna fyli, która badała niemowlę. Jeśli było
silne i dobrze zbudowane, polecali je wychowywać i przydzielali
mu jedną z 9000 działek (Plut., Lyc. 16,1; tłum. K. Korus).
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O ile przedstawione przez Plutarcha postępowanie z nowo narodzonymi
dziećmi może budzić kontrowersje, o tyle nie ulega wątpliwości, że starszyzna fyli obradowała właśnie w léschē. Można również wnioskować, że każda
fyla w Sparcie miała własną léschē10.
Dwa inne miejsca tego tekstu wskazują, że Spartanie większość wolnego
czasu spędzali właśnie w léschai11. Pauzaniasz natomiast w przypadku Sparty
wspomina o dwóch léschai, które znajdowały się w miejscach sakralnych.
Mowa tu o Léschē Krotanów, umieszczonej w pobliżu grobowców królów
z rodu Agidów i świątyni Asklepiosa12, oraz o tzw. Léschē Wzorzystej, stojącej obok przybytków herosów13.
Materiał epigraficzny z okresu klasycznego potwierdza istnienie tego
typu budynków także w Atenach. Na szczególną uwagę zasługuje pewna
umowa dzierżawcza z IV wieku p.n.e., której jeden egzemplarz miał – zgodnie z tekstem inskrypcji – zostać umieszczony w léschē w demie Aiksione14.
W związku z Atenami nie można pominąć pewnego passusu ze scholiów do
Prac i dni Hezjoda, gdzie czytamy, że w Atenach było 360 léschai15. Co ciekawe, ma to zapewne związek z informacją Arystotelesa o tym, że w Atenach
żyło 360 rodów16. Można stąd wnioskować, że każdy ród miał własną léschē17.
Według większości leksykografów i scholiastów léschē to ogólnie dostępne pomieszczenie, w którym ludzie spędzają czas na rozmowie, przychodzą, aby przenocować, zimą zaś, aby się ogrzać18. W zasadzie tylko tyle można też powiedzieć na temat léschē w najwcześniejszych o niej wzmiankach,
tj. w Odysei Homera19 i Pracach i dniach Hezjoda20.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Por. R. Kulesza, Sparta w V i IV wieku p.n.e., Warszawa 2003, 126.
Plut., Lyc. 24,5; 25,1-2.
Paus. III, 14,2.
Paus. III, 15,8.
IG II 2 1055.20-24.
Schol. vet. in Hes. Op. 491.
Arist., AP fr. 3 (G. Kaibel, U. von Wilamowitz-Moellendorff) = fr. 5 (H. Oppermann).
Por. F. Dümmler, Delphica. Untersuchungen zur griechischen Religionsgeschichte, w: tenże, Kleine Schriften, t. II, Leipzig 1901, 148; Burkert, Lescha-Liskah, 25.
Harpocr. s.v. levscai; Hsch. s.v. levsch; Suid. s.v. levsch; EM 561; Schol. vet. in Hes. Op.
491.
Od. XVIII, 329.
Op. 493 i 501 (M.L. West; w niektórych wydaniach w. 491 i 499).
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Warto też wspomnieć o świadectwie Hezychiusza, który podaje, że léschai są to między innymi ta; koina; deipnisthvria, czyli „wspólne jadalnie”21.
Taką informację znajdujemy w bizantyńskim Etymologicum Magnum w odniesieniu do Beotów22.
Badacze wypowiadający się na temat léschē przywiązują dużą wagę
do pewnej inskrypcji z Kamiros na Rodos. Mowa tu o tablicy kamiennej
(55 x 27 cm) z okręgu cmentarnego (dokładny kontekst archeologiczny nie
jest znany), na której widnieje następujący tekst: Eujqu[t]ivda hjmi; levsca to`
Praxsiovdo toujf[vav]go toujfulivda, czyli „Jestem léschā Euthytidasa, syna
Praksiodosa, syna Eufagosa, syna Eufylidasa”23. Najczęściej przyjmuje się,
że léschā na tej inskrypcji znaczy „grób” albo „mary”24. Walter Burkert natomiast przypuszcza, iż mamy tu do czynienia z należącym do rodu budynkiem
przeznaczonym na ucztę ofiarną (nie traktuje więc tablicy kamiennej jako steli nagrobnej)25.
Wypada ponadto nadmienić, że w literaturze greckiej, począwszy od
epoki klasycznej, rzeczownik léschē mógł oznaczać również „rozmowę; gadaninę itp.”26 U źródeł takiego znaczenia leży przede wszystkim asocjacja
rzeczownika léschē z czasownikiem légō (levgw) „mówić”, a także fakt, że
w léschai spotykano się, aby przedyskutować ważkie sprawy publiczne lub
po prostu spędzić wolny czas na rozmowach27.
Powyższy szkic jednoznacznie wskazuje, że Samuel Bochart w żadnym
wypadku nie popełnił błędu, zestawiając lišKâ z léschē. Obie nazwy są bez
wątpienia ze sobą spokrewnione. Bochart uważał, że Grecy przejęli ten wyraz – jak i wiele innych – z jakiegoś języka semickiego. Pogląd ten podzielało
wielu dziewiętnastowiecznych badaczy28.
Z taką etymologią rzeczownika léschē nie zgodził się jednak Heinrich
Lewy w pracy poświęconej wyrazom semickim w grece29. Badacz ten ak21
22
23
24
25
26
27
28
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Hsch. s.v. levsch.
EM 561.
IG XII, 1, 709 = GDI 4127.
Por. komentarz do tej inskrypcji; także Dümmler, Delphica, 149-150; LSJ 1040.
Burkert, Lescha-Liskah, 24-25.
Por. LSJ 1040.
Por. Burkert, Lescha-Liskah, 26.
M.in. P. de Lagarde, Beiträge zur baktrischen Lexikographie, Leipzig 1886, 55; O. Schrader, Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte und Warenkunde, Jena
1886, 30; tenże, Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguistisch-historische Beiträge
zur Erforschung des indogermanischen Altertums, Jena 1890, 497; W.R. Smith, Lectures
on the Religion of the Semites. The Fundamental Institutions, Edinburgh 1889, 254,
przyp. 6; I. von Müller, Die griechischen Altertümer. Handbuch der klassischen Althertumswissenschaft, t. IV, cz. 1-2, Nördingen 18932, 262, przyp. 5.
Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen, 95.
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centuje dwie sprawy. Pierwszą z nich jest fakt, że hebrajski wyraz nie posiada semickiej etymologii, drugą zaś sąd, iż léschē jest wyrazem rdzennie
greckim. Należy jednak zauważyć, że brak etymologii hebrajskiego lišKâ nie
może być traktowany jako argument przeciwko uznaniu greckiego wyrazu za
pożyczkę semicką (notabene Lewy nie uważa hebrajskiego rzeczownika za
zapożyczenie z języka greckiego, a w każdym razie o tym nie pisze).
Jeśli chodzi o rdzennie grecką etymologię wyrazu léschē, Lewy sądzi, że
jest on oparty na rdzeniu leg-, który występuje w czasowniku légō – „mówić,
powiedzieć”. Taki pogląd nie nosi jednak miana communis opinio, a wręcz
przeciwnie, w całej historii badań jest on reprezentowany jedynie przez kilku
badaczy30. Etymologii tej nie można bowiem przyjąć, ponieważ – o czym była
mowa wyżej – znaczenie „rozmowa”, a także asocjacja z czasownikiem légō
są wtórne. Wypada ponadto dodać, iż zwolennicy powiązania léschē z légō
nie podjęli nawet najmniejszej próby wyjaśnienia kwestii morfologicznych
i fonetycznych, ani nawet nie przywołali żadnych analogicznych przykładów
z języka greckieg oczy z innych języków indoeuropejskich. Jest to jednak
o tyle istotne, że powstanie léschē z légō ze względów językowych trzeba
w zasadzie uznać za niemożliwe31.
Fakt, że Heinrich Lewy nie przyjął semickiej etymologii rzeczownika
léschē, wywarł poważny wpływ na dalsze badania. Od tego czasu – o ile
mi wiadomo – nikt nie powrócił do dawnej hipotezy. Co więcej, w pracach
z zakresu grecystyki zazwyczaj pomijano milczeniem istnienie semickiego
odpowiednika32. Z kolei badacze zajmujący się językiem hebrajskim przytaczali wprawdzie grecki rzeczownik w związku z lišKâ, ale za każdym razem
odwoływali się do pracy Lewy’ego, co nie pozwalało im zająć jasnego stanowisko33.
30

31

32

33
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Można się z nim spotkać sporadycznie w dziewiętnastowiecznych pracach, w ostatnim
zaś czasie jego zwolennikiem jest jedynie Ch. Höcker, Lesche, w: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, red. H. Cancik, H. Schneider, t. VII, Stuttgart–Weimar 1999, 87.
W sprawie krytyki por. M. Crain, Über die Bedeutung und Entstehung des Namens Pelasgoiv, „Philologus” 10(1855), 580; É. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, Heidelberg–Paris 1916, 570-571.
Na początku ubiegłego stulecia Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 570, pisze jedynie: „Hébreu liškā ‘chambre’ (bibl. chez Lewy Fremdw. 94 sq) est
à écarter”. W późniejszych słownikach etymologicznych wyrazu hebrajskiego już się
nie podaje. Por. J.B. Hofmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, München
1950, 177; H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, t. I-III, Heidelberg 19601972, t. II, 107-108; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Avec un Supplément, sous la dir. de A. Blanc, C. de Lamberterie, J.-L.
Perpillou, Paris 1999, 632.
Por. W. Gesenius, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch über das Alte Testament,
Leipzig 192117, 391; HALAT 509.
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Sporadycznie pojawiały się również próby powiązania hebrajskiego
i greckiego wyrazu. Przykładem tego jest teoria Eduarda Meyera z początku
ubiegłego stulecia, zgodnie z którą lišKâ i léschē miały zostać przejęte niezależnie od siebie z jakiegoś języka Azji Mniejszej34. Dla teorii tej nie znajdujemy jednak żadnego potwierdzenia w źródłach anatolijskich.
Podobny kierunek poszukiwań obrał pół wieku później John P. Brown35.
Sądził on, że pierwowzoru dla lišKâ i léschē należy szukać na Cyprze,
jednak z powodu ograniczonej ilości źródeł na temat Cypru w epoce brązu
i w pierwszych wiekach epoki żelaza nie był w stanie podać przekonujących
argumentów.
Z kolei Cyrus H. Gordon widział w hebrajskim lišKâ element kultury
minojskiej, wprowadzony do Syro-Palestyny przez Filistynów, co jest związane z lansowaną przez tego badacza „the Caphtorian theory”36. Pogląd ten
nie spotkał się jednak z aprobatą innych badaczy. Przede wszystkim niezbyt
zadowala rozwiązanie, że greckie léschē miałoby być proweniencji minojskiej.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia problem stosunku
lišKâ i léschē podjął na nowo Walter Burkert37. W podsumowaniu swej pracy badacz ten pisze: „Die Chance eines zufälligen Kling-Klang-Gleichklangs
ist nicht ganz auszuschließen, aber als die simpelste Lösung alles andere als
befriedigend”38. Uważając więc, że zbieżność raczej nie jest przypadkowa,
Burkert stoi na stanowisku, że hebrajska lišKâ jest pochodzenia greckiego.
Główny argument za takim ujęciem formułuje na początku swej pracy: „Es
gibt keine semitische Etymologie für liškāh. [...] Levsca dagegen hat eine
offenbar allgemein anerkannte, tadellose griechische Etymologie”39. Podaje
przy tym dwie hipotezy, wyjaśniające, w jaki sposób mogło dojść do takiego
przejęcia, mianowicie 1) przez kontakty handlowe w epoce mykeńskiej; 2) za
pośrednictwem Filistynów w okresie wędrówek ludów40.
W sprawie etymologii greckiego wyrazu Burkert pisze jedynie krótko „zum Stamm lec-, deutsch ‘liegen’, parallel zu levco~ ‘Bett’”41, dodając
w przypisie „aus *lec-ska, bzw. *lecs-k-, Wortbildung wie divsko~ zu dik-”
34
35
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E. Meyer, Geschichte des Altertums, t. II, cz. 2, Stuttgart 19133, 705.
J.P. Brown, The Mediterranean Vocabulary of the Vine, VT 19(1963), 151.
C.H. Gordon, Homer and Bible. The Origin and Character of East Mediterranean Literature, HUCA 26(1955), 60-61; tenże, The Role of the Philistines, „Antiquity” 30(1956),
23-24.
Burkert, Lescha-Liskah, 19-38.
Tamże, 33.
Tamże, 19-20.
Tamże, 33.
Tamże, 20.
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i powołując się na kilka prac42. Przyjmuje on szeroko rozpowszechnioną etymologię, zgodnie z którą greckie léschē pochodzi z *léchskē (właśc. z léchskā).
Pod względem fonetycznym takie rozwiązanie wydaje się wprawdzie godne
uwagi43, ale występują pewne problemy przy analizie morfologicznej.
Dotychczas pojawiły się dwie próby wyjaśnienia budowy tego wyrazu,
jednak żadna z nich nie jest w pełni satysfakcjonująca. Zgodnie z pierwszą
teorią podstawą powstania wyrazu léschē ma być rekonstruowana na bazie
rzeczownika léchos (levco~) „łóżko” forma na stopniu zaniku *lechs-, która
z kolei miała zostać rozszerzona o sufiks -k- , tj. *lechs-kâ44. Wyjaśnienie
to nie jest jednak przekonujące, ponieważ w języku greckim nie znajdujemy
w zasadzie żadnych analogicznych przykładów takiej budowy. Jak się wydaje, z tego powodu większość badaczy skłaniała się ku drugiemu z zaproponowanych do tej pory wyjaśnień. Zgodnie z nim mielibyśmy do czynienia
z werbalnym sufiksem -sko- o znaczeniu iteratywnym, który zostałby dodany do pierwiastka *lech- (por. czasownik léchomai [levcomai] „położyć się
do snu”), czyli *lech-skâ45. Jako analogiczny przykład przytacza się jedynie
rzeczownik dískos (divsko~) „dysk” < *díkskos (*diksko~; por. dikei`n [aor.]
„rzucać”)46. Powyższa teoria wymaga założenia, że w języku greckim obok
czasownika léchomai istniało również iterativum *léschomai < *léchskomai.
42
43
44
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Tamże, 20, przyp. 6.
Por. mísgō (mivsgw) „mieszać” < *mígskō (*mivgskw), związane z meígnumi (meivgnumi),
czy też páschō (pavscw) „cierpieć, znosić” < *páthskō (*pavqskw, aor. e[paqon).
Tak np. K. Brugmann, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen
Sprachen, t. II.1, Strassburg 1897-19162, 478; H. Hirt, Handbuch der griechischen Lautund Formenlehre. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Griechischen, Heidelberg 1912, 189, 224, 242; Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, 570; E. Schwyzer, Griechische Grammatik, t. I, München 1939, 541; Hofmann,
Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, 177. W niektórych wcześniejszych pracach poprzestaje się jedynie na zestawieniu léschē z léchos, pomijając kwestie morfologiczne. Zob. np. Crain, Über die Bedeutung und Entstehung des Namens Pelasgoiv,
580; A.F. Pott, Latein und Griechisch in einigen ihrer wichtigsten Lautunterschiede, KZ
26(1883), 188.
Por. G. Curtius, Das Verbum der griechischen Sprache seinem Baue nach dargestellt,
t. I, Leipzig 18772, 278; J. Wackernagel, Miszellen zur griechischen Grammatik, KZ
33(1895), 39-40; R. Meister, Die griechischen Dialekte, t. II, Göttingen 1889, 50; F.
Bechtel, Lexilogus zu Homer. Etymologie und Stammbildung homerischer Wörter, Halle 1914, 214-215; LSJ 1040; Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, II, 108
(raczej *lech-skâ niż *lechs-kâ); Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, 632; tenże, La formation des noms en grec ancien, Paris 1933, 405; E. Risch,
Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin–New York 19742, 163; H. Rix, Historische
Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre, Darmstadt 19922, 78; B. Snell, H.
Erbse, M. Meier-Brügger (red.), Lexikon des frühgriechischen Epos, Göttingen 1955-,
1666 (*lech-skâ lub *lechs-kâ).
Na temat rzeczownika dískos por. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue
grecque, 282; tenże, La formation des noms en grec ancien, 405; Frisk, Griechisches
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W myśl powyższej etymologii rzeczownik léschē nie jest więc całkiem
przejrzysty pod względem morfologicznym. Wątpliwości budzi przede
wszystkim fakt, że jej przyjęcie wiąże się z założeniem istnienia niepoświadczonych i przez to rekonstruowanych form pośrednich, tj. albo *lechs- na
stopniu zaniku, albo iterativum *léschomai. Z pewnością etymologia ta nie
jest – jak twierdzi Burkert – tadellos.
Kontrowersje budzi również kwestia pierwotnego znaczenia greckiego
wyrazu. Powiązanie léschē z léchos lub léchomai wskazywałoby na znaczenie typu „sypialnia; noclegownia”. Wprawdzie w świecie greckim léschai
mogły służyć jako miejsca, w których można przenocować, jest to jednak
tylko jedna z ich funkcji. Z drugiej zaś strony trudno na przykład zrozumieć,
w jaki sposób noclegownia miałaby stać się miejscem posiedzeń. Co istotne, dotychczas nie próbowano tych trudności wyjaśnić i tylko sporadycznie
zwracano na nie uwagę47. Jako główny argument w kwestii przyjmowanego
znaczenia przywołuje się wspomnianą wyżej inskrypcję z Rodos, a szczególnie pogląd Ferdinanda Dümmlera, zgodnie z którym léschā to „eine über dem
Grabe aufgestellte flache Totenbank”48, przy czym oparcie dla takiego wyjaśnienia stanowi właśnie omawiana etymologia. Stąd też świadectwo to nie
może być uznane za silny argument, tym bardziej że – o czym była już mowa
– inskrypcja ta niekoniecznie musi być traktowana jako stela nagrobna.
Rodzima etymologia rzeczownika léschē wydaje się więc mało przekonująca, a w związku z tym teoria o greckim pochodzeniu lišKâ nie ma
żadnych poważnych przesłanek. Stąd też kwestia źródeł hebrajskiej lišKâ
musi zostać uznana za otwartą. Nie oznacza to bynajmniej, że grecka nazwa
nie może pochodzić z jakiegoś języka semickiego, na przykład z blisko spokrewnionego z hebrajskim, a jednocześnie niezbyt dobrze poświadczonego
języka fenickiego. W każdym razie możliwy wydaje się powrót do zarzuconej u schyłku XIX wieku przez Lewy’ego hipotezy, że greckie léschē jest
pożyczką semicką.
Pod względem semantycznym przyjęcie pochodzenia semickiego – inaczej niż w wyżej omówionej teorii – nie natrafia na żadne trudności. W świecie greckim pierwotnie oznaczałby on rodzaj sali, związanej głównie z kultem
religijnym. Również z punktu widzenia fonetyki hipoteza ta jest bez zarzutu.
Semickie /s/ Grecy oddawali bowiem regularnie przez /s/, czego przykładem
może być wyraz sËsamon (shvsamon) n. „sezam” (por. akad. ¸ama¸¸ammu(m),

47
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etymologisches Wörterbuch, I, 399; por. E. Tichy, Semantische Studien zu idg. 1. *de¤§
‘zeigen’ und 2. *de¤§ ‘werfen’, MSS 38(1979), 198-215.
Por. Lewy, Die semitischen Fremdwörter im Griechischen, 95.
Dümmler, Delphica, 150; por. Bechtel, Lexilogus zu Homer, 214.
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ugar. ¸¸mn, fen. ¸¸mn)49. Co się tyczy spółgłoski semickiej /k/, inne zapożyczenia semickie w grece wskazują, że jej kontynuantem mogła być bezdźwięczna aspirowana, na przykład chitÖn (citwvn) m. „chiton” (por. akad.
kitû, kitinnu; ugar. ktn; fen. ktn; hebr. kuTTöºnet)50.
Na koniec chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie o okoliczności
rozpowszechnienia się tegoż elementu architektonicznego w świecie greckim.
Moim zdaniem punktem wyjścia dalszych rozważań może być wzmianka Harpokrationa odnośnie do léschai. Leksykograf ten, powołując się na Kleantesaz Assos (III wiek p.n.e.), pisze, że opiekunem léschai był Apollon z przydomkiem Leschēnórios (Leschnovrio~)51. Nie jest to bynajmniej jedyne tego
typu świadectwo. Przydomek Apollona Leschēnórios i jego związek z léschai
poświadczają także Plutarch52 i Kornutus53. Oprócz tego w kilku miastach
greckich funkcjonowały nazwy miesięcy Leschanórios (Lescanovrio~) i Leschanásios (Lescanavsio~), które pochodzą zapewne od nazw świąt poświęconych Apollonowi54.
O Apollonie wspominam tu dlatego, ponieważ istnieją poważne przesłanki, by sądzić, że bóg ten jest pochodzenia fenickiego. Zdają się na to
wskazywać różnego rodzaju dane, głównie dotyczące jego kultu, spośród
których szczególną uwagę przykuwa fakt, że święta Apollona przypadały na
siódmy dzień miesiąca, czego paralele znajdujemy w Mezopotamii i SyroPalestynie55. Główny jednak argument w kwestii pochodzenia boga stanowi
etymologia jego imienia.
Imię Apollona, które – jak wskazuje analiza form dialektalnych56 – posiadało pierwotną formę *apel¤ôn, pochodzi prawdopodobnie z fenickiego
wyrażenia *Dab Eelyôn „Ojciec Najwyższy” lub „Ojcze Najwyższy!”. Jako
analogię można tu przywołać między innymi poświadczony w źródłach ła49
50
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Por. É. Masson, Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec, Paris 1967,
57-58.
Tamże, 27-29.
Harpocr. s.v. levscai. Podobne zdanie znajdujemy w Księdze Suda s.v. levscai.
Plut., De E ap. Delph. 385c.
Cornut., De nat. deorum 32.
Na temat tych nazw por. K. Gębura, Menologia Graeca. Studium nazw miesięcy greckich,
Siedlce 1996, 67; C. Trümpy, Untersuchungen zu den altgriechischen Monatsnamen und
Monatsfolgen, Heidelberg 1997, 256-257.
O „świętym dniu” Apollona i jego wschodnich źródłach por. M.P. Nilsson, Die älteste
griechische Zeitrechnung, Apollo und der Orient, ARW 14(1911), 423-448; tenże, Geschichte der griechischen Religion, t. I, München 19552, 561-562; por. W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart–Berlin–Köln–Mainz,
228; tenże, Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, Heidelberg 1984, 64.
Tj. joń.-att. i in. Apóllōn ( jApovllwn), cypr. Apeílōn ( jApeivlwn), dor. i pamf. Apéllōn
(jApevllwn) oraz tes. Áploun ( [Aploun).
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cińskich z Afryki Północnej punicki teonim Abaddir57, który przypuszczalnie jest złożeniem wyrazów Db Ddr (Dab Daddîr) „Ojciec Wielki”58. Wypada
też przywołać występujące wielokrotnie w Starym Testamencie wyrażenia
´ël `elyôn – „Bóg Najwyższy”,´élöhîm `elyôn – „ts.” i yhwh `elyôn – „Jahwe Najwyższy”. Warto ponadto wspomnieć, że w teogonii fenickiej znanej
z fragmentów Filona z Byblos (I/II wiek n.e.) pierwszym z wszystkich bogów
jest Eliun59, którego imię dosłownie znaczy „Najwyższy” i odpowiada hebrajskiemu `elyôn60. Fenickie wyrażenie *Dab Eelyôn należy zapewne traktować jako przydomek jednego z fenickich bogów61. Z podobną sytuacją mamy
do czynienia w przypadku boga Adonisa, którego imię zostało utworzone na
bazie fenickiego przydomka Ddny (Dâdônî), czyli „mój Panie!”62.
Jeżeli hipoteza o fenickim pochodzeniu Apollona jest słuszna, to wydaje
się możliwe, że léschē pojawiła się w świecie greckim wraz z tym bogiem.
Można by ją traktować jako jeden z elementów szeroko pojętego rytualizmu,
który – jak sugerował niegdyś Martin P. Nilsson63 – rozwinął się w Grecji
w dużej mierze za sprawą religii apollińskiej.
57
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CIL VIII,21481; Aug., Epist. XVII,2 (K. D. Daur); Prisc. VII, s. 313 (A. Herz).
Tak uważa m.in. Ch.R. Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, Leuven 2000, 28.
Euseb., Praep. ev. I,10,15-16 = Philon, Fr. 2 (F. Jacoby, FrGrHist). Imię Eliun zostało
przetłumaczone na język grecki jako Hýpsistos ( {Uyisto~) „Najwyższy”.
W porównaniu z hebrajskim `elyôn w zapisanej alfabetem greckim formie fenickiej
widoczne jest ou, tj. /û/, zamiast oczekiwanego w, tj. /ô/. Obecność /û/ w miejscu /ô/
należy zapewne interpretować jako wynik późnej zmiany fonetycznej /ô/ > /û/, którą poświadczają dane z inskrypcji punickich sporządzonych w alfabecie łacińskim i greckim.
Na temat tego zjawiska fonetycznego por. C.R. Krahmalkov, A Phoenician-Punic Grammar, Leiden–Boston–Köln 2001, 30-31. Wyczerpujący komentarz na temat boga Eliuna
w dziele Filona z Byblos daje A.I. Baumgarten, The Phoenician History of Philo of Byblos. A Commentary, Leiden 1981, 184-186.
O etymologii imienia Apollona szerzej piszę w artykułach Die Herkunft des Gottesnamens Apollon, Glotta (w druku) i W poszukiwaniu etymologii imienia boga Apollona, w:
Teoria i praktyka. Współczesne metody badań nad językiem i literaturą grecką. Materiały
z konferencji, Gdańsk, 23-24 października 2006 (w druku).
Na temat pochodzenia Adonisa i jego imienia por. W. Atallah, Adonis dans la littérature
et l’art grecs, Paris 1966, 303-308; D. Maliszewski, Kult Adonisa – geneza grecka czy
fenicka?, „Meander” 49(1994), 371-377; E. Lipiński, Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique, Leuven 1995, 90.
Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 560.
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Starożytna Gaza
– między Wschodem a Zachodem

Gaza i jej okolice to dla historyka starożytności, archeologa, biblisty czy
historyka sztuki z pewnością jeden z ciekawszych rejonów wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Obszar ten, współcześnie znany jako Strefa
Gazy, w starożytności stanowił południową część krainy Kanaan, która od
czasów rzymskich zwana była Palestyną. Celem tego artykułu jest próba ukazania – przede wszystkim na podstawie badań archeologicznych – jak wielu
oddziaływaniom politycznym i kulturowym poddawana była Gaza na przestrzeni ponad dwóch tysiącleci swej starożytnej historii.
Na początku należy zwrócić uwagę na wyjątkowo korzystną lokalizację
miasta. Położone było na wybrzeżu, zaledwie 2-3 km od brzegu morskiego.
Tuż na południe od miasta dochodzi do morza Wadi Gaza, które zawsze stanowiło naturalną granicę pomiędzy Egiptem a Azją. Od wschodu rejon Gazy
graniczy z północnym skrajem pustyni Negew. Patrząc zatem od strony Egiptu, Gaza była pierwszym dużym miastem położonym na jednym z największych i najbardziej uczęszczanych szlaków, który łączył Egipt z Lewantem
i Azją, i na odwrót. Począwszy od delty Nilu, szlak ten biegł wzdłuż wybrzeża Syro-Palestyny i dlatego Rzymianie nazywali go via maris. Dla tych,
którzy zmierzali do Egiptu, Gaza była ostatnim dużym przystankiem przed
podróżą przez pustynię Synaj. Z drugiej strony Gaza była celem, do którego
zmierzały karawany z południowego-wschodu, a zatem z pobliskiego Negewu oraz dalej z Arabii. Wiozły one wszelkiego rodzaju dobra egzotyczne
z Somalii i Erytrei, czyli z tzw. rogu Afryki, z Hadramautu i Zafaru, królestw
położonych w południowej części Półwyspu Arabskiego, a nawet z Półwyspu
Indyjskiego i Cejlonu. Przez pewien okres ścisłą kontrolę nad tym szlakiem
sprawowali Nabatejczycy, których stolicę Petrę nie mogły ominąć żadne karawany w drodze ku wybrzeżu Morza Śródziemnego, Gazy lub Aszkelonu.
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Z uwagi na szerokie ramy chronologiczne artykułu, od okresu późnego
brązu po okres bizantyjski, poniższa dyskusja musi mieć charakter selektywny, koncentrując się jedynie na zagadnieniach związanych z kosmopolityzmem miasta i jego mieszkańców.

I. Badania archeologiczne
Gaza i jej okolice już od połowy XIX wieku cieszyły się znacznym zainteresowaniem podróżników, geografów i historyków1. Jeśli chodzi o badania archeologiczne region Gazy miał znacznie mniej szczęścia. Koniec XIX
i początek XX wieku to okres rodzenia się tzw. archeologii biblijnej, której
przedstawiciele, wywodzący się głównie z kręgu nauki anglosaskiej, zainteresowani byli głównie badaniem miast słynnych z Biblii, na przykład takich jak
Beth Shean czy Megiddo, szukając potwierdzenia prawdziwości historycznej
Biblii. Dla archeologów biblijnych i dla prowadzonej przez nich polityki badań archeologicznych Gaza znajdowała się, niestety, na dalszym miejscu2.
Pierwsze badania podjął w latach dwudziestych angielski archeolog W.J.
Pythian-Adams na stanowisku Tell Harube albo Tell Azza, które zostało zidentyfikowane z Gazą filistyńską3. Niestety, wykopaliska miały bardzo ograniczony zasięg i niewiele zostało z nich opublikowanych. W chwili obecnej
po tellu nie ma już najmniejszego śladu, jego obszar bowiem został całkowicie wchłonięty przez miasto.
W latach trzydziestych XX wieku bardzo aktywną działalność prowadził
na tym obszarze słynny egiptolog i archeolog sir Flinders Petrie, jeden z tzw.
ojców-założycieli archeologii starożytnej Palestyny. Badaniami wykopaliskowymi zostały objęte przez niego trzy stanowiska w pobliżu Gazy: Tell el-Farah, Tell Jemmeh i Tell el-Ajjul. Były to bardzo ważne badania. Szczególnie
1

2

3
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Np.: K.B. Stark, Gaza und die philistäische Küste. Eine Monographie, Jena 1852; G.
Gatt, Bemerkungen über Gaza und seine Umgebung, ZDPV 7(1884), 1-4; M.A. Meyer,
History of the city of Gaza. From the Earliest Times to the Present Day, New York 1907.
Podsumowanie badań podróżników z okresu przed II wojną światową przedstawił C.A.M.
Glucker, The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, (British Archaeological
Reports, International Series 325), Oxford 1987.
Na ten temat zob. J.-B. Humbert , M. Sadeq, L’archéologie palestinienne de Gaza, w:
Gaza méditerranéenne, 5 ans de coopération archéologique franco-palestinienne, Paris
Institut du monde arabe, 21 wrzesień – 12 listopad 2000. Katalog wystawy: J.-B. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne. Histoire et archéologie en Palestine, Paris 2000, 1519.
W.J. Pythian-Adams, Second report on soundings at Gaza, PEFQS 1923, 18-30.
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eksploracja Tell el’Ajjul przyniosła ogromną ilość informacji o Hyksosach.
Bogate znaleziska pozwoliły lepiej poznać zwyczaje grobowe i kulturę materialną tego ludu, który przez wiele lat sprawował władzę nad Egiptem.
Koniec lat trzydziestych XIX wieku to pod względem politycznym czasy
dosyć burzliwe w Palestynie, naznaczone narastającym kanfliktem między
miejscową ludnością arabską a przybywającymi do kraju swoich przodków
Żydami. Sytuacja ta, jak i II wojna światowa nie sprzyjały prowadzeniu prac
archeologicznych. Po zakończeniu II wojny światowej i wycofaniu się Brytyjczyków z Palestyny Strefa Gazy znalazła się pod administracją egipską.
W tym czasie (1948-1967) nikt nie był zainteresowany badaniami na terytorium Gazy, ani sami Egipcjanie,ani zagraniczne instytuty.
Kolejny rozdział w nowożytnej historii miasta rozpoczął się w 1967
roku, kiedy to Strefa Gazy znalazła się pod administracją państwa Izrael.
Zmiana sytuacji geopolitycznej wpłynęła w pewnym stopniu korzystnie na
stan naszej wiedzy o starożytnej Gazie. Archeolodzy izraelscy przeprowadzili
szereg badań, głównie ratunkowych, między innymi w Deir el-Balah4, gdzie
oprócz pozostałości egipskiej budowli pałacowej z okresu późnego brązu, na terenie pobliskiego cmentarzyska znaleziono sarkofagi antropoidalne z XIII wieku
p.n.e. Z kolei kilka sezonów badań na Tell Ruqeish ujawniło ślady fortyfikacji
z okresu żelaza II, a znajdujące się nieopodal cmentarzysko dostarczyło interesujących danych o zwyczajach grzebalnych, a także o silnych wpływach fenickich
i zaawansowanych kontaktach z wybrzeżem Afryki Północnej oraz z Cyprem
w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e.5
W 1993 roku dzięki porozumieniu pokojowemu pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami powołana została Autonomia Palestyńska, obejmująca część
Zachodniego Brzegu oraz Strefę Gazy, a już rok później utworzono Departament Starożytności dla Strefy Gazy. Aby go zorganizować, zwrócono się
z apelem o międzynarodową pomoc materialną i intelektualną. Jako pierwsza
odpowiedziała Francuska Szkoła Biblijna i Archeologiczna w Jerozolimie.
Odpowiedzialny tam za badania i publikacje archeologiczne dominikanin Jean-Baptiste Humbert zaprosił do współpracy również archeologów z Muzeum Narodowego w Warszawie6. Tym sposobem latem 1995 roku rozpoczęła
działalność francusko-palestyńsko-polska misja archeologiczna. Jako głów4
5
6
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T. Dothan, Excavations at the Cemetery of Deir el-Balah, (Qedem 10), Jerusalem 1979;
T. Dothan, Deir el-Balah, NEAEHL, 333-347.
W. Culican, The Graves at Tell er-Reqeish, AJBA 1(1968/1971), no. 6, 66-105; E. Oren,
Ruqeish, NEAEHL, 1293-1294.
Oprócz autora niniejszego artykułu w badaniach uczestniczył prof. Włodzimierz Godlewski, mgr Tomasz Górecki (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz pani Magdalena
Żurek.
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ne miejsce badań wykopaliskowych wybrano obszar położony na północ od
współczesnego miasta Gaza, tuż nad brzegiem morza, na samym północnozachodnim skraju obozu dla uchodźców palestyńskich. Miejsce to zwane jest
Gaza-Blakhiyeh. Wkrótce jednak prace archeologiczne zostały rozciągnięte
na szereg innych stanowisk wokół miasta. Prace budowlane i rozwój miasta
wymagały często interwencji archeologów. Po pierwszym pięcioletnim etapie
intensywnych prac wyniki okazały się rewelacyjne. W niespotykanym stopniu po raz pierwszy okazało się, jak wyjątkowo bogaty w relikty przeszłości
jest to obszar. Można było zresztą się tego spodziewać, gdyż liczne starożytne źródła pisane wskazywały na bardzo duże znaczenie Gazy. Wyrazem tych
odkryć była wystawa „Gaza śródziemnomorska”, ukazująca rezultaty pięciu
lat badań archeologicznych, która miała miejsce jesienią 2000 roku w Paryżu7. Wystawa ta, powiększona o nowe znaleziska, została ponownie pokazana
publiczności, tym razem w szwajcarskim Muzeum Sztuki i Historii w Genewie w 2007 roku8 Tytuł tej wystawy, „Gaza na skrzyżowaniu cywilizacji”,
znakomicie oddaje wyjątkowy charakter tego miasta.

II. Gaza w okresie brązu, żelaza, babilońskim i perskim
Gaza pojawia się w źródłach egipskich w XV wieku p.n.e. jako miasto
zdobyte przez faraona Totmesa III (1504-1450). Od tego czasu miasto to ze
względu na swoje strategiczne położenie pozostawało bardzo ważnym centrum egipskim i siedzibą dowódcy egipskiego przez cały okres późnego brązu (1550-1200).
Wspomniane wcześniej wykopaliska na Tell Harube, aczkolwiek bardzo
ograniczone, nie pozostawiają wątpliwości, że w okresie późnego brązu było
to miasto utrzymujące rozległe kontakty międzynarodowe, także zamorskie, o czym świadczą stosunkowo liczne znaleziska ceramiki pochodzącej
z Cypru.
Na przełomie XIII i XII wieku p.n.e. wschodni basen Morza Śródziemnego był świadectwem dramatycznych wydarzeń, które znane są powszechnie
w literaturze przedmiotu jako najazdy „ludów morza”. Ich triumfalny marsz
7

8
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Gaza méditerranéenne, 5 ans de coopération archéologique franco-palestinienne, Paris,
Institut du monde arabe, 21 wrzesień – 12 listopad 2000, Katalog wystawy: J.-B. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne. Histoire et archéologie en Palestine, Paris 2000.
Gaza à la croisée des civilisations, Geneve, Musée d’art et d’histoire, 27 kwiecień – 07
październik 2007, Katalog wystawy: Geneve 2007.
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wzdłuż wybrzeża został powstrzymany dopiero przez faraona Ramzesa III
(1198-1166) w 8. roku jego panowania. Pierwsza bitwa została stoczona na
lądzie, druga na morzu u wybrzeży Egiptu. Część z plemion „ludów morza”
została wzięta do niewoli egipskiej, część została osiedlona przez faraona na
południowym wybrzeżu Palestyny, które później stało się znane jako Filistia.
Tutaj znajdowało się pięć najważniejszych miast-państw filistyńskich: Gaza,
Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz 13,2-3)9.
Z okresu kiedy Gaza była miastem filistyńskim, czyli od początku XII
wieku, jej pozostałości materialne są znikome. Można przypuszczać, że miasto i jego dotychczasowi mieszkańcy musieli ulec wpływowi kulturowemu
nowych osadników i nowych władców. Kultura materialna Filistynów, stosunkowo dobrze już znana z innych stanowisk, takich jak na przykład Ekron,
Timna, Aszdod, Tell Qasile, ukazuje bardzo silne cechy, mówiąc najogólniej,
kultury egejsko-mykeńskiej, widoczne w architekturze, ceramice i drobnych
przedmiotach życia codziennego. Gaza zapewne nie różniła się pod tym
względem od wspomnianych wyżej miast.
Z tekstów biblijnych i pozabiblijnych wiadomo, że w okresie żelaza II
(925-586 p.n.e.) Gaza była jednym z najważniejszych miast tego regionu.
Dlatego też stanowiła atrakcyjny cel dla kolejnych imperiów, tradycyjnie
egipskiego, a potem nowoasyryjskiego, nowobabilońskiego, perskiego. Ze
źródeł asyryjskich dowiadujemy się, że król Sargon II w 6. roku swojego
panowania (czyli około 716 roku p.n.e.) polecił wybudowanie karum tuż
przy granicy z Egiptem. Nazwa karum oznacza faktorię handlową, miejsce,
w którym w tym wypadku zarówno Asyryjczycy, jak i Egipcjanie mieszkali
razem i wspólnie prowadzili interesy handlowe zgodnie z życzeniem Sargona II. Badacze proponowali w przeszłości, w zależności od aktualnego stanu
wiedzy, kilka możliwości identyfikacji tej faktorii: Peluzjum (forteca w Sile),
Tell Abu Salima na północnym Synaju oraz Tell Ruqeish, położony około
17-18 km na południe od centrum współczesnej Gazy. Wykopaliska w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku zmieniły nieco sytuację dzięki odkopaniu
w Blakhiyeh fragmentu potężnych fortyfikacji z cegły suszonej. Fragment ten
składa się z muru na linii południe-północ, zachowanego na długości 11 m
i biegnącego równolegle do plaży oraz łączącego się z nim pod kątem prostym muru na lini wschód-zachód, wzmocnionego od swego północnego lica

9
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Literatura dotycząca „ludów morza” jest zbyt obszerna, aby ją tu cytować, choćby w części. Klasyczną pracą im poświęconą, a szczególnie Filistynom, pozostaje T. Dothan, The
Philistines and Their Material Culture, Jerusalem 1982. Pomimo upływu lat pozostaje
w znacznym stopniu aktualna.
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potężnym, prostokątnym bastionem, zachowanym na wysokość prawie 9 m10.
Odkrycie tak imponujących fortyfikacji w Blakhiyeh, datowanych właśnie na
okres dominacji nowoasyryjskiej, nie przesądza oczywiście kwestii identyfikacji karum. Jednak według mnie Blakhiyeh spełnia najlepiej warunki, jakich
można byłoby oczekiwać od karum, mającego charakter zarówno wojskowy,
jak i handlowy11.
Kolejne lata były dosyć burzliwe dla mieszkańców Gazy. Wykopaliska
pokazały, że fortyfikacje w Blakhijeh zostały wzmocnione około połowy VII
wieku p.n.e. Musiało wiązać się to z konkretnym i bardzo poważnym zagrożeniem, prawdopodobnie ze strony Egiptu po wycofaniu się Asyryjczyków
z Palestyny około 640 r. p.n.e.
Pod koniec VII wieku p.n.e. na scenie politycznej pojawiło się nowe
zagrożenie, tym razem ze strony państwa nowobabilońskiego. Najazd Nabuchodonozora II w 586 roku p.n.e. zakończył się tragicznie dla Palestyny,
w tym dla Gazy i innych miast filistyńskich. W Blakhiyeh nastąpiła zapewne
przerwa w zasiedleniu. Wskazuje na to fakt, że szczyt fortyfikacji od wzniesionych na nich później domach mieszkalnych oddziela warstwa czystego
piasku naniesionego przez wiatry. Ze źródeł babilońskich wiadomo jednak,
że około połowy VI wieku p.n.e. w Gazie stacjonował garnizon babiloński12.
Jego obecność może wyjaśniać fakt, że gdy w 529 roku p.n.e. Kambyzes maszerował na Egipt, Gaza była jedynym miastem na jego trasie, które odmówiło mu posłuszeństwa13.
Niemniej jednak wkrótce sytuacja musiała się zmienić i mieszkańcy
zaczęli korzystać w pełni z dobrodziejstwa, jakim był okres panowania perskiego w Palestynie. Wykopaliska w Blakhiyeh ukazały, że w tym okresie
obręb wcześniejszego miasta okazał się za mały i zaczęto budować już na zewnątrz. Należy wspomnieć także o wzniesieniu tuż nad brzegiem morza wielu imponujących magazynów, mających niewątpliwie związek z działalnością
10

11
12
13
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Więcej na ten temat M. Burdajewicz, Gaza pendant les périodes du Bronze moyen et
récent et de l’Âge du Fer, w: J.-B. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne. Histoire et
archéologie en Palestine, Paris 2000, 35; M. Burdajewicz, Some Remarks on the History
of the Region of Gaza during the Iron Age, w: F.M. Stępniowski (red.), The Orient and
the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th April 1999, Warsaw University Institute of Archaeology, Warsaw 2003, 26; zob. także: J.-B. Humbert, M. Sadeq,
Fouilles de Blakhiyah – Anthédon, w: J.M. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne, Histoire et archéologie en Palestine, Paris 2000, 106.
Burdajewicz, Gaza pendant les périodes du Bronze moyen et récent et de l’Âge du Fer,
36; Burdajewicz, Some Remarks on the History of the Region of Gaza, 31.
H.J. Katzensten, Gaza in the Neo-Babylonian Period (626-539 B.C.E.), „Transeuphratène” 7(1994), 48.
P. Giroud, Gaza à l’époque perse, w: J.-B. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne. Histoire et archéologie en Palestine, Paris 2000, 40.

Starożytna Gaza – między Wschodem a Zachodem

handlową. O jej skali świadczą chociażby znaleziska importowanej ceramiki
fenickiej, cypryjskiej i greckiej. Istotna ich część to naczynia zasobowe przeznaczone do transportu oliwy i wina.
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III.Okres grecko-rzymski i bizantyjski
W 332 roku p.n.e. po pięciomiesięcznym oblężeniu Gaza została zdobyta
przez armię Aleksandra Wielkiego. Po jego śmierci miasto stało się częścią
państwa Ptolemeuszów aż do 200 roku, kiedy to przeszło pod władzę Seleukidów.
W roku 96 p.n.e. Aleksander Janneusz rozpoczął oblężenie miasta. Wezwany na pomoc król nabatejski Aretas II (około 120-96 p.n.e.) nie zdążył,
niestety, przybyć na czas z odsieczą mieszkańcom Gazy. Po zdobyciu miasto zostało kompletnie zniszczone, a jego mieszkańcy w większości wymordowani14. W 61 roku p.n.e. Pompejusz przyznał „wolność” mieszkańcom,
natomiast prokonsul Syrii Aulus Gabiniusz w 57 roku p.n.e. zapoczątkował
faktyczną odbudowę miasta. Wkrótce po zwycięstwie pod Akcjum nad Antoniuszem i Kleopatrą Oktawian w 30 roku p.n.e. przekazał Gazę władcy Judei
Herodowi Wielkiemu. Po jego śmierci miasto uzyskało quasi-autonomię.
Okres I wieku p.n.e. – I wiek n.e. to dla gazańczyków czas bardzo intensywnych kontaktów z Nabatejczykami, którzy do Maiumas, portu Gazy,
kierowali karawany z nadzorowanego przez siebie handlu z odległymi krajami Półwyspu Arabskiego, Afryki Wschodniej oraz Półwyspu Indyjskiego.
Spośród rozlicznych dóbr wymienić należy przede wszystkim wonne żywice
(kadzidło i mirrę), przyprawy korzenne, cynamon, tkaniny jedwabne, złoto,
kamienie szlachetne, zwierzęta, takie jak małpy, lwy, żyrafy, papugi. Dla Nabatejczyków Gaza stanowiła niewątpliwe „okno na świat”, zapewniając komunikację z krajami zamorskimi i możliwość redystrybucji we wszystkich
kierunkach sprowadzanych tu wszelakich dóbr15.
Materialnym świadectwem kontaktów między Gazą a Nabatejczykami są
liczne znaleziska ceramiki, wykazującej cechy typowe dla produkcji ceramiki w Petrze. Charakteryzuje się ona niezwykłą cienkością ścianek, jasnokremowym kolorem i dekoracją o motywach roślinnych, malowaną w kolorach
14
15

Wydarzenia te opisuje Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, przekład, wstęp i komentarz
J. Radożycki, Warszawa 1997 13, 357-364.
Na temat szlaku kadzidlanego zob. B. Doe, Południowa Arabia, Warszawa 1979, 46-60.
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czerwono-brunatnych. Materiał odkryty w kontekstach stratygraficznych
w Blakhiyeh datowany jest na okres od połowy I stulecia p.n.e. do około 7080 n.e. Koresponduje to z czasami największego rozkwitu królestwa Nabatejczyków. Ich kontrola nad szlakami handlowymi ku wybrzeżu Morza Śródziemnego wkrótce się zakończyła, ponieważ w 106 roku ich państwo stało się
częścią cesarstwa rzymskiego jako Prowincja Arabia.
W dziełach Józefa Flawiusza Gaza i Antedon opisane są jako miasta greckie, podobnie jak Gadara i Hippos, położone daleko na północy, na wschód
od Jeziora Galilejskiego16. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że w Gazie organizowano uroczystości wzorowane na igrzyskach olimpijskich, składające
się z zawodów sportowych, konkursów muzycznych i poezji. Uczestnikami
byli zawodnicy ze wszystkich stron świata. Igrzyska te zostały ustanowione
prawdopodobnie po wizycie cesarza Hadriana w 129 roku, ponieważ znane
były jako igrzyska hadriańskie i cieszyły się wielką sławą aż do IV wieku17
Ten element silnego oddziaływania kultury grecko-rzymskiej, ale także
wcześniejszej fenickiej, widoczny jest oczywiście również w sferze religijnej.
Żyjący na początku V wieku Marek, zwany później Markiem Diakonem18,
wylicza główne bóstwa i ich sanktuaria znajdujące się na terytorium miasta
Gazy:
W mieście zaś było osiem publicznych świątyń: Heliosa, Afrodyty, Apollina, Kore, Hekate, świątynia tak zwanego Heroeiona, Tyche miasta, którą nazywano Tychejonem oraz Marnejon.
Ta ostatnia świątynia była poświęcona Zeusowi Kretagenesowi
i mówiono, że jest ona najsławniejsza ze wszystkich przybytków
na świecie19.

Obecność w Gazie Tyche i poświęconego jej Tychejonu jest oczywistością. Pochodząc z Grecji, zyskała sobie ogromną popularność na Wschodzie.
Nie była bóstwem w pełnym tego słowa znaczeniu, tylko pojęciem abstrakcyjnym, symbolizującym Fortunę lub Przypadek. Każde miasto musiało mieć
swoją Tyche. Stanowiła ona gwarancję pomyślności miasta i dobrobytu jego
mieszkańców. Na monetach występuje jako kobieta w wieńcu z wież.
16

17
18
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Najważniejszym bóstwem czczonym w Gazie był Zeus Marnas (w języku aramejskim znaczy to „nasz Pan”), któremu za panowania Hadriana
wzniesiono sanktuarium zwane Marmeion. Jego formę architektoniczną można – z pewnym stopniem prawdopodobieństwa – zrekonstruować na podstawie przedstawień na monetach oraz opisu u Marka Diakona. Czytamy w nim,
że
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[...] była ona owalna, otoczona dwoma portykami, jednym wewnątrz drugiego. Nad jej środkową częścią roztaczała się wysoko
uniesiona kopuła. W świątyni natomiast znajdowało się wiele
pomieszczeń niezbędnych do sprawowania kultu, odpowiednio
przystosowanych dla wszelkich bezeceństw i występków, jakie
czynili poganie20.

Przypuszczalnie nie była ona jednak owalna, ale raczej na planie koła.
Dalsze elementy architektoniczne znajdujemy na monetach Hadriana: na rewersie widoczne jest dwustopniowe podium i wejście w formie dwukolumnowego korynckiego portyku zwieńczonego trójkątnym frontonem ozdobionym
palmetką. Nasuwa się tu oczywiste podobieństwo z rzymskim Panteonem21.
Z lewej strony jest napis ΓAZA, z prawej MAPNA, a na dole E·EΠI·ΔYP.
W środku pomiędzy kolumnami są dwie postacie: z lewej strony kobieta
w krótkim chitonie i z łukiem w lewej ręce ukazana jest w konwencji Artemidy, z prawej strony zaś nagi młody mężczyzna z łukiem na lewym ramieniu.
Trudno jest zidentyfikować przedmiot, jaki trzyma ów mężczyzna w prawej
ręce. Wygląda to na trzy gałązki lub kawałek palmy z trzema liśćmi. Jest to
ciekawy przykład ikonograficzny, ponieważ Marnas ukazany jest jako Apollo (a może Adonis?), kobieta zaś jako Artemida może przedstawiać lokalną,
czczoną w mieście boginię, a jako partnerka Zeusa tworzy razem z nim boską
parę, tak jak to było charakterystyczne dla panteonu kananejskiego, a potem
i fenickiego.
Należy jeszcze wspomnieć, że marmurową, ponadnaturalnej wielkości (około 3,5 m wysokości) rzeźbę znaleziono koło Gazy w 1879 roku22,
po czym przekazano ją do zbiorów muzeum archeologicznego w Stambule.
Rzeźba ta, reprezentująca typ Zeusa siedzącego na tronie, jest powszechnie
interpretowana jako przedstawienie Zeusa Marnasa. Identyfikacja ta nie opie-

20
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ra się jednak na żadnych przekonywających przesłankach i być może pochodzi ze świątyni zniszczonej pod koniec epoki hellenistycznej23.
O ile gazański Zeus Marnas, będący w gruncie rzeczy odpowiednikiem
kananejsko/fenickiego Baala, uchodził w okresie rzymskim za bóstwo pochodzące z Krety24, o tyle kulty innych bóstw nawiązują ściśle do religii greckiej.
Według T. Bauzou Afrodyta z Gazy to Afrodyta-Asztarte z fenickiego Sydonu
lub Afrodyta cypryjska25. Nieoceniony Marek Diakon tak pisze o Afrodycie
z Gazy:
Dotarłszy do miasta, trafiliśmy do miejsca zwanego tetramfodon,
gdzie znajdował się wykonany z marmuru posąg, o którym mówiono, że przedstawia Afrodytę. Stał on na kamiennym ołtarzu
i przedstawiał nagą kobietę, która wystawiała na widok swe części wstydliwe. Miejscowi poganie bardzo ją czcili, szczególnie
zaś kobiety, które ku jej czci paliły przed jej posągiem kadzidło
oraz stawiały płonące latarnie26.

Kolejne bóstwo, mające swoją świątynię w Gazie, to Apollon. Przed
Markiem Diakonem (V wiek) świątynię Apollona jako pierwszy wspomina
Józef Flawiusz27. Nie mamy pewności, czy obaj autorzy piszą o dokładnie tej
samej budowli, ale w zamian możemy wysnuć wniosek o długowieczności
kultu Apollona w Gazie, który trwał minimum przez ponad połowę tysiąclecia. Przedstawienia Apollona na monetach rzymskich z Gazy i sąsiedniej
Rafii, ukazują bóstwo jako nagiego mężczyznę stojącego obok trójnogu delfickiego, wokół którego wije się wąż Pyton. Mielibyśmy zatem w tym wypadku do czynienia z kultem Apollona delfickiego28.
W przypadku Heliosa, boga słońca, nie wiadomo, o jaki dokładnie kult
chodziło. Jedna możliwość to ta, że było to bóstwo zwane Sol Invictus, druga
zaś, że było to bóstwo słoneczne czczone przez Arabów29.
Heroeion należy prawdopodobnie łączyć z Heraklesem. Wprawdzie Marek Diakon nie wspomina nic o kulcie Heraklesa, ale jego świątynia z pewnością musiała się znajdować w Gazie. Możemy o tym wnioskować z faktu
wielkiej popularności tego herosa w postaci wizerunku na monetach w II
i III wieku, a także z tradycji, że nazwa Gazy wywodzi się od Azona, syna
23
24
25
26
27
28
29

ZACHÓD

Możliwość taką sugeruje Milewski, Ilustracje, il. 2, s.186.
Inny jego przydomek to Kretagenes, czyli „urodzony na Krecie”.
Bauzou, La Gaza romaine, 57.
Marek Diakon, Żywot świętego Porfiriusza, 59, s. 138-139.
Dawne dzieje Izraela, 13, 364.
Bauzou, La Gaza romaine, 58.
Tamże, 55.

Starożytna Gaza – między Wschodem a Zachodem

Heraklesa30. Herakles był wprawdzie herosem greckim, ale w jego tutejszym
kulcie możemy się też dopatrzyć wpływów z Fenicji, ponieważ był on utożsamiany z prastarym bóstwem kananejsko/fenickim, Melqartem z Tyru.
Kolejne dwie boginie greckie również odzwierciedlają wpływy z północy, aczkolwiek ich kult w tym okresie musiał ulec religinemu synkretyzmowi
charakterystycznemu dla czasów rzymskich. Kora, czyli Młoda Dziewczyna,
zwana głównie Persefoną, jest słynną boginią Podziemia, porwaną przez Hadesa. Druga bogini natomiast, Hekate, pozostaje trochę tajemniczą boginią
ciemności, magii i czarów.
Ze świątyń poświęconych wymienionym powyżej bóstwom żadna się nie
zachowała. Jednak badania archeologiczne w Blakhiyeh ukazały pozostałości
monumentalnego założenia architektonicznego, najprawdopodobniej temenosu ze świątynią w środku31. Kompleks ten istniał pomiędzy końcem II wieku
a połową IV wieku. Wschodni mur temenosu został odsłonięty na długości
około 116 m, południowy zaś na długości prawie 40 m. W obrębie temenosu,
w odległości 7 m od muru południowego i 25 od muru wschodniego temenosu, odkryto niewielką budowlę wzniesioną na planie prostokąta (13,50 x
12,20 m, mury zachowane na wysokość 3,50 m). Zbudowana była w dolnej
części z kamienia, natomiast wyższe partie z cegły suszonej. Jeśli to faktycznie było sanktuarium, to niezidentyfikowanego dotychczas bóstwa.
W roku 402 świątynie i sanktuaria pogańskie zostały zniszczone. Dokładny opis tych wydarzeń również zawdzięczamy Markowi Diakonowi32.
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IV. Gaza chrześcijańska
Zgodnie z przekazem Nowego Testamentu pierwsze wieści o Jezusie
i jego naukach mieszkańcy Gazy otrzymali bardzo wcześnie, już od apostoła
Filipa (Dz 8,26), ale najwyraźniej nie zrobiły one na nich większego wrażenia. W zdecydowanej większości byli przywiązani do swoich bóstw i długo
pozostawali obojętni wobec nowej religii. Chrześcijaństwo na dobre przyszło
do Gazy, a mówiąc ogólniej do Palestyny, z Egiptu. Według przekazu Marka
Diakona na początku V wieku chrześcijanie zamieszkiwali głównie w Ma30
31
32
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iumas, dzielnicy portowej Gazy, a nie w samym mieście, które pozostawało
w całości pogańskie33. W Maiumas zamieszkiwali chrześcijanie egipscy, którzy zajmowali się tutaj handlem winem.
Faktyczny rozwój chrześcijaństwo w Gazie zawdzięcza jednemu ze
swoich mieszkańców i przyszłemu świętemu, Hilarionowi34. Urodził się on
około 291/292 roku w miejscowości Thauatha (Thabatha), identyfikowanej
z dzisiejszym Umm el-Tut, kilka kilometrów na południe od Gazy. Pochodził zapewne z zamożnej rodziny, ponieważ było go stać na wyjazd na nauki
do Egiptu, gdzie akurat chrześcijaństwo znajdowało się w pełnym rozkwicie.
Po przyjęciu chrześcijaństwa i po spotkaniu ze św. Antonim (251-356) Hilarion postanowił poświęcić się życiu monastycznemu. Wróciwszy z Egiptu
do Palestyny, osiedlił się gdzieś pomiędzy Gazą a Peluzjum i przystąpił do
organizacji życia klasztornego, które obecnie naukowcy klasyfikują jako monastycyzm cenobityczny. W ciągu następnych lat powstała wokół niego duża
laura, chyba zbyt duża na jego oczekiwania, gdyż w pewnym momencie,
w 361 roku Hilarion postanowił udać się do Egiptu w poszukiwaniu samotności. Do Gazy już nigdy więcej nie wrócił. Zmarł w końcu na Cyprze w 371
roku. Wkrótce po śmierci Hilariona jego szczątki przewieziono potajemnie
do Gazy i złożono w klasztorze. Klasztor ten udało się zlokalizować dopiero
w ostatnich latach, w miejscu zwanym obecnie Umm el-Amr, około 10 km
na południe od Gazy. Na przełomie 1991 i 1992 roku archeolodzy izraelscy
przeprowadzili tu badania, odkrywając dużo pozostałości z okresu bizantyńskiego, miedzy innymi kościoła. Badania te zostały podjęte kilka lat później
przez misję francusko-palestyńską35. Okazało się, że w miejscu tym znajdował się duży kompleks monastyczny, składający się z trzech zespołów: klasztoru w części południowej oraz łaźni i zajazdu w części północnej. Ustalono
kilka faz rozwojowych, poczynając od końca IV wieku. Najwcześniejsza reprezentowana jest przez fragmentaryczne mury temenosu na planie trapezoidalnym, w obrębie którego znajduje się grób św. Hilariona. Następnie od
strony wschodniej dobudowana została apsyda. Wtedy to powstaje pierwszy
kościół. W swej ostatecznej formie reprezentuje on trójnawową bazylikę, której najciekawszym elementem jest ogromna krypta we wschodniej części, na
planie krzyża greckiego. Jego wschodnie ramię zakończone jest małą psydką,
33
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pelniącą funkcję kaplicy krypty. Znalezione w krypcie fragmenty relikwiarza
pozwalają przypuszczać, że tu przechowywano relikwie św. Hilariona36.
Jeden z czołowych przedstawicieli słynnej gazańskiej szkoły retorów,
Chorycjusz (druga ćwierć VI wieku), w swoich pismach ku czci biskupa Marcjana pozostawił nam opis miasta Gaza, w tym także wybudowanych przez
tegoż biskupa dwóch kościołów, św. Sergiusza i św. Szczepana37. W pierwszym kościele propylea były zdobione rzeźbami i medalionami z przedstawieniami symboli Męki Pańskiej. W apsydzie centralnej na złotym tle ukazane
były postacie Matki Boskiej oraz świętych Szczepana i Sergiusza. Natomiast
w nawie centralnej znalazły się między innymi następujące tematy: Zwiastowanie, narodziny Jezusa, prezentacja Jezusa w świątyni w Jerozolimie, wesele w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie teściowej Piotra, setnik w Kafarnaum,
wskrzeszenie syna wdowy w Naim, uciszenie burzy na Jeziorze Galilejskim,
Jezus i Piotr kroczą po wodzie, wskrzeszenie Łazarza, Ostatnia Wieczerza,
pocałunek Judasza, Jezus przed Piłatem, ukrzyżowanie, żołnierze przy grobie
Jezusa, ukazanie się Jezusa swojej matce, Wniebowstąpienie. Postacie proroków znajdowały się na sklepieniu kopuły.
W kościele św. Szczepana mozaiki przedstawiały w apsydzie postać
świętego z modelem kościoła i św. Jana Chrzciciela, nad nimi zaś postać Jezusa38.
Na przełomie 1996 i 1997 roku w miejscowości Jabaliyah, przy drodze
łączącej Gazę z Erez, przejściem granicznym z Izraelem, odkryto pozostałości dużego kościoła z trzema nawami, z sąsiadującym od strony północnej diakonikonem, do którego z kolei przylega baptysterium39. Cały zespół
jest niezbyt dobrze zachowany, szczególnie mury, przebieg niektórych z nich
widoczny jest jedynie jako ich negatywy w ziemi. Ale to, co się zachowało
z posadzek mozaikowych, świadczy o wielkim kunszcie artystów, którzy je
układali. Chyba uzasadnione są opinie o istnieniu szkoły gazańskich mozaicystów.
36
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Na zakończenie należy wspomnieć o obecności w Gazie przedstawicieli
jeszcze jednej religii, a mianowicie Żydów. Pod koniec lat sześćdziesiątych
XX wieku odkryto na wybrzeżu pozostałości synagogi z fragmentarycznie
zachowanymi posadzkami mozaikowymi. Na jednej z nich widoczna jest
postać króla Dawida, przedstawionego jako Orfeusz grający na lirze. Dekoracja mozaik wskazuje, że reprezentują one lokalny styl, charakterystyczny
zarówno dla synagog, jak i kościołów znajdujących się w południowej części Palestyny. Sama budowla o wymiarach 30 x 26 m podzielona jest na
trzy hole, a dwa boczne dodatkowo jeszcze na dwie nawy; w sumie były aż
cztery rzędy kolumn. Od strony wschodniej znajdowała się oddzielona przegrodą bema, a za nią zewnętrzna apsyda przeznaczona na skrzynię na Torę.
Z punktu widzenia planu architektonicznego reprezentuje ona typ późny
(V-VI wiek), który prawie wcale nie różni się od bazylik chrześcijańskich.
Zniszczenie synagogi nastąpiło w pierwszej połowie VII wieku albo w czasie
najazdu perskiego (614-627), albo arabskiego (635)40. Odkrycie synagogi jest
o tyle ważne, że stanowi jedyną ewidencję archeologiczną obecności ludności żydowskiej na terytorium Gazy.
W okresie rzymskim i bizantyńskim Gaza była jednym z największych,
najbogatszych i z całą pewnością jednym z najbardziej kosmopolitycznych
miast Palestyny. W 634 roku około 10 km na południe od Gazy nastąpiło
starcie wojsk bizantyjskich z muzułmańskimi. Trzy lata później, w 637 roku,
miasto przeszło w sposób pokojowy pod panowanie arabskie41. Początkowo
fakt ten nie miał większego wpływu na samo miasto i na codzienne życie jego
mieszkańców. Jednak po stosunkowo tolerancyjnym panowaniu władców z dynastii Omajjadów (638-750) nastąpił ekspansjonizm muzułmański Abbasydów
(750-1099) i chrześcijaństwo w Gazie zaczęło, niestety, coraz bardziej być spychane na margines. Najwymowniej o zmianie cywilizacyjnej i kulturowej Gazy
świadczy fakt, że miasto to, będące ongiś jedną z pereł cywilizacji bizantyjskiej
miedzy innymi miejscem działania słynnej szkoły retorów), stało się w końcu
jednym z głównych ośrodków studiów islamskich, miejscem narodzin Al-Shaffiego, twórcy doktryny szyickiej42.
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A. Ovadiah, Gaza, NEAEHL, 465-466.
M. Sadeq, Gaza à l’époque musulmane, w: J.M. Humbert (red.), Gaza méditerranéenne.
Histoire et archéologie en Palestine, Paris 2000, 78.
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Seforis (Diocezarea) w „Galilei narodów”

Kraina, w której leży Seforis, przez wiele wieków swojej historii
w 1 tysiącleciu p.n.e. i w I tysiącleciu n.e. bez wątpienia zasługiwała na określenie „Galilei narodów” – Galilai,a tw/n evqnw/n (Mt 4,15): ziemi, na której
wielowiekowa tradycja osadnictwa pogańskiego współistniała z obecnością
ludności żydowskiej. Teren Galilei, wchodzący w skład królestwa Izraela,
po upadku tego ostatniego w 722 roku p.n.e. został włączony do asyryjskiej
prowincji Samaria. Galilea to tereny przede wszystkim rolnicze, które dzięki
swojemu położeniu na pograniczu terytoriów fenickich funkcjonowały jako
zaplecze fenickich ośrodków handlowych na wybrzeżu Morza Śródziemnego (przede wszystkim Tyru i Akko, ale także zapewne wielu mniejszych
ośrodków, takich jak Achziw, Tell Abu Hawam czy Szikmona – Sykaminon).
Wzmianki w tekstach biblijnych, które należy odnieść do okresu perskiego, sugerują nieprzerwaną obecność ludności żydowskiej na terenie Galilei
w okresie perskim, a znaleziska archeologiczne wymownie ilustrują rolniczy
charakter tych terenów. Należy jednak pamiętać, że przez południową Galileę przebiegała północno-wschodnia odnoga via maris, która już w okresie
wczesnego brązu łączyła wybrzeże śródziemnomorskie – poprzez Megiddo
– z Syrią i Mezopotamią, zapewniając kontakty z kulturami ościennymi1.
Niewiele wiadomo na temat Galilei we wczesnym i środkowym okresie
hellenistycznym, tzn. w czasach przynależności do państwa Ptolemeuszów
(do 199 roku p.n.e.), a następnie Seleukidów. Z listów zachowanych w Archiwum Zenona, a datowanych na 259-258 rok p.n.e., wynika, że na terenie
Górnej Galilei (pomiędzy Kadesz a Ptolemais) w miejscowości Beth Anath
(w wersji greckiej: Baitanata, Baitianata i Baitanota) znajdowała się posiad1

H.T. Frank [et al.], Student Map Manual. Historical Geography of the Bible Lands, Jerusalem 1979, Section 3-1.
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łość ziemska (dorea Apolloniosa?) z winnicami, dającymi wino doskonałej
jakości2. Za panowania Seleukidów ludność żydowska Galilei wspomniana
jest w kontekście interwencji zbrojnej Szymona Machabeusza, która miałaby
miejsce pomiędzy 164 a 160 rokiem p.n.e. (1 Mch 5,14-23). Do żydowskiego państwa Hasmoneuszów Galilea najwyraźniej została przyłączona w czasie krótkiego (104-103 p.n.e.) panowania Arystobula I, choć w świadectwie
Józefa Flawiusza i cytowanego przezeń Strabona nie pada nazwa tej krainy,
a tylko mowa jest o podboju terytoriów iturejskich:
Wojował [...] z Iturejczykami i zdobył dla Judei znaczną część
ich kraju, a mieszkańcom tych terenów, pozwalając zostać na
miejscu, nakazał poddać się obrzezaniu i żyć według praw żydowskich” (Ant.13,318; tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki).

Ponieważ nigdzie przedtem nie znajdujemy wzmianki o podboju Galilei,
wydaje się, że to właśnie jej terytorium kryje się pod nazwą „kraju Iturejczyków.
Data założenia Seforis, miejscowości położonej mniej więcej w centrum Dolnej Galilei w sąsiedztwie Nazaretu, pozostaje nieznana. Najstarsza
wzmianka na jej temat występuje w przekazie Józefa Flawiusza na temat
ekspedycji palestyńskiej Ptolemeusza IX Sotera II „Lathyrusa” (Ant. 13,338),
który w 103 roku p.n.e. po zdobyciu miasta Asochis próbował podbić również
Seforis, co zakończyło się jednak porażką. Wynika z tego w sposób oczywisty, że już wówczas Seforis była miejscowością ufortyfikowaną.
Kiedy po podboju Syrii przez Pompejusza (63 rok p.n.e.) Aulus Gabiniusz podzielił teren dawnego państwa hasmonejskiego na pięć okręgów
administracyjnych, jednym z nich została Galilea ze stolicą w Seforis (Ant.
14,91). Gdy nadzór nad Judeą otrzymał z rąk Rzymian Antypater jako epimeletes, powierzył on w 47 roku p.n.e. zarząd Galilei swojemu synowi Herodowi (Ant. 14,158). W przekazie o powrocie Heroda do Judei z tytułem
królewskim otrzymanym z rąk senatu rzymskiego (40 rok p.n.e.) znajdujemy
informację o przejęciu przez niego Seforis z rąk jego rywala Antygona („a że
załoga Antygona sama zbiegła, wpadła mu w ręce ogromna ilość żywności”:
Ant. 14,414). Po śmierci Heroda (4 rok p.n.e.) niejaki Juda, syn Hezekiasza,
zaatakował tamtejszy „zamek królewski”, pustosząc jego zbrojownię i skarbiec (Ant. 17,271; por. BJ 2,56). Rebelie, wybuchające w różnych częściach
kraju po śmierci Heroda, spacyfikował rzymski legat Syrii, Publiusz Kwinti2
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Hipotetyczna lokalizacja (w obrębie terytorium Tyru): Frank, Student Map Manual, Section 11-2; por. P.W. Pestman, A Guide to the Zenon Archive, (Papyrologica LugdunoBatava XXI A-B), Leiden 1981, 264, 481.
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liusz Warus. Według Józefa Flawiusza jego wojsko puściło z dymem Seforis,
a jego mieszkańców sprzedano w niewolę (Ant. 17,289; BJ 2,68). Możliwe
jednak, że opis tych wydarzeń został przez Józefa Flawiusza przekoloryzowany, bo miasto najwyraźniej szybko odzyskało siły.
Za panowania w Galilei syna Heroda Wielkiego, Heroda Antypasa (4 rok
p.n.e. – 39 rok n.e.), Seforis było stolicą jego tetrarchii aż do 19/20 roku n.e.,
kiedy to Antypas założył Tyberiadę. Według słów Józefa Flawiusza „umocnił
on perłę całej Galilei, Sefforis, i nazwał ją Autokratoris” (Ant. 18,27). Prawdopodobnie Galilea wróciła pod bezpośrednią władzę prokuratorów rzymskich po śmierci Heroda Agryppy w 44 roku n.e.
Po wybuchu pierwszego powstania żydowskiego (66 rok n.e.) Seforis,
opisana jako „najsilniejsze miasto Galilei”, otworzyła swoje bramy przed
wojskiem rzymskim (BJ 2,511)3. Józef Flawiusz dobitnie akcentuje znaczenie strategiczne Seforis („największe miasto w Galilei, silnie obwarowane
swoim naturalnym położeniem i nadające się do pełnienia straży nad całym
narodem”: BJ 3,34), która – za aprobatą mieszkańców – przyjęła garnizon
rzymski pod wodzą trybuna Placidusa i z której oblężenia Józef Flawiusz
(jeszcze jako przywódca powstańców) zmuszony był zrezygnować („miasto,
które sam opasał murem, zanim jeszcze jego mieszkańcy sprzeniewierzyli się
Galilejczykom”: BJ 3,61; tłum. J. Radożycki).
Prorzymska postawa mieszkańców Seforis znajduje odzwierciedlenie
w monetach wybitych tam w 67/68 roku n.e., na których miasto nosi nazwę
Eirenopolis Neronias Sepforis. Na monetach z czasów Antonina Piusa (138161 n.e.) występuje ono jako Diocaesarea, która to nazwa po raz pierwszy
pojawiła się na kamieniu milowym, datującym się jeszcze z lat panowania
Hadriana4. Co zatem na temat struktury ludnościowej i klimatu kulturowego
Seforis mówią nam źródła archeologiczne?
Pierwsze istotne prace wykopaliskowe w Seforis poprowadził Leroy Waterman z University of Michigan w 1931 roku, wykonując badania sondażowe na terenie ruin teatru5. Od 1982/1983 roku cztery różne misje prowadziły
lub nadal prowadzą intensywne wykopaliska w obrębie starożytnej Seforis.
W ramach tzw. Sepphoris Regional Project (SRP) realizowanego przez Duke
University of Durham, North Carolina, USA (pod kierunkiem Erica i Carol
3

4

5
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W innym miejscu (BJ 2,574) wszelako Józef Flawiusz odnotowuje, że w obliczu zagrożenia ze strony Rzymian mieszkańcy Seforis gorliwie zabrali się za odbudowę murów
miejskich.
S.S. Miller, Hellenistic and Roman Sepphoris, the Historical Evidence, w: R.M. Nagy
[et al.], (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 23-24;
Catalogue of the Exhibition, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 192, no. 49.
O historii archeologicznej eksploracji Seforis: Z. Weiss, Sepphoris, NEAEHL, 4, 1325.
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Meyersów) przebadano większość dzielnicy zachodniej, tzn. zabudowy zachodniej części „akropolis” z okresu późnohellenistycznego i rzymskiego. Ta
sama ekipa, wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (pod kierunkiem Ehuda Netzera) jako Joint Sepphoris Project (JSP),
odkryła i przebadała tzw. Dom Dionizosa we wschodniej części „akropolis”,
tuż powyżej teatru. W jednym z kwartałów „dolnego miasta” (płaskim terenie
położonym na wschód i północny wschód od „akropolis”) misja University
of South Florida USA pod kierunkiem J.F. Strange’a odkryła i zbadała tzw.
Eastern Basilical Building. Wreszcie samodzielna misja Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie eksploruje teren dolnego miasta wraz z odsłoniętą
i zrekonstruowaną synagogą.
Chociaż w I wieku p.n.e. Seforis jawi się nam jako największy ośrodek
galilejski, regionalne centrum administracyjne, miejscowość warowna, posiadająca zamek królewski („cytadelę”?), zaopatrzona w arsenał i skarbiec,
archeologia bardzo niewiele może nam powiedzieć na temat osadnictwa hellenistycznego. Ze względów czysto topograficznych nie ulega żadnej wątpliwości, że miejscem hasmonejskiej i herodiańskiej cytadeli było wzgórze,
tzw. akropol, na którym odkryto relikty zabudowy hellenistycznej, w znacznym stopniu, niestety, zatartej przez architekturę późniejszą: rzymską i późnorzymską. Zidentyfikowano tam domy mieszkalne z łaźniami rytualnymi
(a więc należałyby one do ludności żydowskiej), a także niewielką fortecę
lub koszary(?); niestety, wykopaliska te, poza zwięzłymi raportami, nie zostały opublikowane6. W II-III wieku n.e. poświadczona jest w Seforis obecność
zarówno Żydów, jak i pogan. Wśród wielu dowodów natury archeologicznej
na żydowski charakter osadnictwa w owym czasie można wymienić, poza
wspomnianymi łaźniami rytualnymi, które miałyby funkcjonować aż do połowy IV wieku7, znaleziska oliwnych lampek terakotowych typu tzw. herodiańskiego (w najnowszej literaturze izraelskiej określanego jako knife-pared
lamps), datowanego na okres od ostatniej ćwierci I wieku p.n.e. aż do pierwszej ćwierci II wieku n.e.8 Niektóre z lampek oliwnych innego typu, wywodzącego się z Italii, a powszechnego na obszarach Syrii i północnej Palestyny
w II-III wieku (odciskane z formy, o zbiornikach posiadających tzw. dysk,

6

7
8
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Podsumowanie tych wykopalisk: K.G. Hoglund, E.M. Meyers, The Residential Quarter
on the Western Summit, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 39-42; Z. Weiss, E. Netzer, Hellenistic and Roman
Sepphoris, The Archaeological Evidence, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents Sepphoris, The Archaelogical Evidence, Winoma Lake 1996, 29-30.
Hoglund, Meyers, The Residential Quarter on the Western Summit, 41-42.
Por. Catalogue of the Exhibition, 217-218.
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najczęściej z dekoracją reliefową)9, miały celowo stłuczone dyski, co również
świadczy o użytkowaniu lampek przez ludność żydowską.
Wiadomo, że pod koniec I wieku n.e. Seforis stała się siedzibą słynnych
rabbich, a w drugiej połowie II wieku rozwinęła się w silny ośrodek studiów
rabinackich, z poświadczonymi w literaturze batei midrash. W okresie redakcji Miszny (około 200 roku) tutaj znalazł swą siedzibę Sanhedryn pod
przewodnictwem Judy ha-Nasi. Gdy po śmierci Judy zgromadzenie przeniosło się do Tyberiady, Seforis nie przestała być ważnym ośrodkiem myśli żydowskiej10. Według Talmudu na początku III wieku istniało w Seforis
18 synagog. Niektóre z nich znane są z nazwy „wielka synagoga Seforis”,
„synagoga Gofny”, „synagoga Babilończyków”; wydaje się, że była również
synagoga kapadocka11. Z Talmudu dowiadujemy się też o warsztatach garncarskich, z których słynęły dwie żydowskie miejscowości w Galilei: Kefar
Hananya oraz Kefar Shikhin. Znaleziska z Seforis przekonują, że warsztaty te
zaspokajały gros zapotrzebowania Seforis na ceramikę gospodarczą (kuchenną i zasobową)12.
Co się tyczy obecności ludności pogańskiej w Seforis w okresie II-IV
wieku. W wspomniane monety z czasów Antonina Piusa (138-161 p.n.e.),
odnotowujące nazwę miasta jako „Diokai(sarea)”, mają na rewersie przedstawienia fasad świątyń ze stojącymi wewnątrz posągami triady kapitolińskiej(?)
i bogini w kalathosie na głowie, identyfikowanej jako Tyche-opiekunka miasta13, świadcząc o istnieniu takich budowli w mieście, niezależnie od faktu,
w jakim stopniu kult tych bóstw był faktycznie żywy. Prawdopodobnie zresztą niekoniecznie chodziło o budowle o charakterze monumentalnym.
Pod koniec I wieku n.e. (a być może dopiero w II wieku) na północnym stoku „akropolis” wzniesiono teatr, mogący według obliczeń pomieścić
ponad 4000 widzów14. W jakiś czas później powyżej teatru, we wschodniej
części „akropolis”, zbudowano bogate domostwo typu grecko-rzymskiego,
o doskonale zachowanej posadzce mozaikowej triclinium15. Mozaika, dato9
10

11

12
13
14
15
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Tamże, 220-221.
Weiss, Sepphoris, 1324-1325; S.S. Miller, A Great City of Scholars and Scribes, w: R.M.
Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996,
59-65.
Miller, A Great City of Scholars and Scribes, 61; Z. Weiss, E. Netzer, Sepphoris during
the Byzantine Period, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of
Cultures, Winona Lake 1996, 88, przyp. 14.
D. Adan-Bayewitz, I. Perlman, The Local Trade of Sepphoris in the Roman Period, IEJ
40(1990), 153-172.
E.M. Meyers, E. Netzer, C.L. Meyers, Sepphoris, Winona Lake 1992, 13.
Weiss, Netzer, Hellenistic and Roman Sepphoris, 32.
Hoglund, Meyers, The Residential Quarter on the Western Summit, 42-43; R. Talgam, Z.
Weiss, The Mosaic of the House of Dionysos at Sepphoris, (Qedem 44), Jerusalem 2004.
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wana na podstawie depozytów spod posadzki na pierwszą połowę III wieku16,
reprezentująca wysoki poziom artystyczny, przedstawia obrazy o tematyce
dionizyjskiej, w tym orszak dionizjacki, niosący obiekty rytualne używane
w kulcie Dionizosa. Trudno sobie wyobrazić, by – jak proponował Z. Weiss
– tego rodzaju mozaika, zdradzająca dokładną znajomość mitu Dionizosa,
a być może także jego misteriów, została wykonana dla triclinium dostojnika
żydowskiego, jakim był Juda ha-Nasi17. Zdecydowanie bardziej logiczna jest
atrybucja tego domostwa do zamożnego poganina, zapewne urzędnika cesarskiego, niewykluczone, że wtajemniczonego w misteria Dionizosa.
Równie frapujący jest dobór motywów figuralnych zdobiących mozaikę
triclinium innego domostwa, położonego na płaskim terenie „dolnego miasta” na wschód od „akropolis”18. Jej główny panel wyobraża Orfeusza wśród
zwierząt, motyw znany na mozaikach od II wieku n.e., a szczególnie popularny na przełomie III i IV wieku19. Na jednym z dwóch bocznych paneli
natomiast widnieje scena bankietowa, z absolutnie unikalnymi dla terenów
Wschodu takimi elementami wyposażenia, jak stibadium (sigma), miliarium
i mensa tripes, jak gdyby wiernie skopiowana z malowideł katakumbowych
Rzymu; tamtejsze analogie każą ją datować na pierwszą ćwierć IV wieku20.
W tym przypadku trudniej też – niż przy Domu Dionizosa – przesądzić
o wyznaniowej tożsamości użytkownika tego domu: czy był nim poganin,
czy Żyd? Na przeniknięcie grecko-rzymskiego modelu domu mieszkalnego
do środowisk żydowskich wskazuje choćby fakt, że w literaturze rabinicznej
występują określenia poszczególnych części domostw zaczerpnięte z języka
greckiego: koiton (sypialnia), traklin (triclinium), eksedra (portyk, ganek)21.
16

17
18

19
20
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Talgam, Weiss, The Mosaic of the House of Dionysos, 29, oceniają datę powstania domu
na ok. 200 r. n.e., jednak sądzę, że typy ceramiki znalezione pod posadzkami wskazują
na okres nieco późniejszy.
Talgam, Weiss, The Mosaic of the House of Dionysos, 130. R. Talgam uważa, że dom
należał do poganina, wyznawcy kultu Dionizosa.
Z. Weiss, E. Netzer, Zippori – 1994-1995, „Excavations and Surveys in Israel” 18(1997),
26, fig. 44:4 i fot. kolorowa B; Talgam, Weiss, The Mosaic of the House of Dionysos,
8-12.
D. Michaelides, A New Orpheus Mosaic in Cyprus, w: V. Karageorghis (red.), Cyprus
between the Orient and Occident, Nicosia 1986, 477-478 i przyp. 28-51.
Np. w katakumbie Marcellina i Piotra: J.G. Deckers, H.R. Seeliger, G. Mietke, Die Katakombe „Santi Marcellino e Pietro”, Città del Vaticano–Münster 1987, 271-273, szczególnie nr 47, pl. 33, malowidło datowane na lata dwudzieste i trzydzieste (?) IV w. Odkrywcy wspomnianej mozaiki w Seforis „na podstawie stylu” proponowali datowanie jej
na koniec III lub początek IV w. (Weiss, Netzer, Zippori – 1994-1995, 26), a następnie
nawet już na drugą połowę III w. (Talgam, Weiss, The Mosaic of the House of Dionysos,
9). Sądzę jednak, że należy przyjąć datowanie nieco późniejsze.
I. Gafni, Daily Life in Galilee and Sepphoris, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in
Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 56.
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Dzielnica, w której wzniesiono dom z mozaiką Orfeusza, powstała w ramach planowej rozbudowy Seforis (II wiek n.e.?)22. Założono tu prostokątną
siatkę ulic, mieszczących między sobą zarówno budowle prywatne, jak i użyteczności publicznej, na przykład łaźnie i tzw. wschodni budynek bazylikalny.
Ten ostatni, zajmujący obszar całej „insuli”, a wzniesiony (według danych
stratygraficznych) w I wieku n.e. i restaurowany w trzeciej ćwierci III wieku,
mógł według odkrywców pełnić funkcję macellum; być może stanowiłby on
„dolny” rynek Seforis, w odróżnieniu od rynku „górnego” (istnienie dwóch
tak nazwanych rynków wspominają źródła żydowskie z II-III wieku )23. Posadzki mozaikowe tej budowli o bogatej dekoracji datowane są na podstawie
analogii stylistycznych (z których najbliższe pochodzą z Afryki Północnej)
na trzecią ćwierć III wieku n.e.24
Przyjmuje się, że w dziejach zabudowy miejskiej pewną cezurę stanowiło trzęsienie ziemi, jakie miało miejsce w 363 roku, a może pacyfikacja
miasta po tym, jak mieszkańcy Seforis wzięli udział w rewolcie Galilejczyków przeciw Rzymowi, stłumionej przez Gallusa w 351 roku (co wspominają Hieronim i Sokrates Scholastyk)25. Odbudowa miasta (Dom Dionizosa
w większości pozostał w ruinie, na miejscu zaś Domu Orfeusza w „dolnym
mieście” wzniesiono nowy budynek) otwiera nowy rozdział w dziejach Seforis, a miejsce pogan stopniowo zajmą chrześcijanie. Jeśliby wierzyć Epifaniuszowi z Salaminy, początek tego procesu przypadałby na IV wiek, kiedy
to konwertyta Józef z Tyberiady postanowił zbudować kościoły w miejscowościach, „gdzie nie ma Greków, Samarytan ani chrześcijan”. Jako te czysto żydowskie miejscowości wymienione są Tyberiada, Diocezarea, Nazaret
i Kafarnaum (Panarion 30,11.9-10)26. Jak już wiemy z odkryć archeologicznych, twierdzenie o braku „Greków” (czyli pogan) w Diocezarei owych czasów (pierwsza połowa IV wieku) jest dalekie od prawdy. Wracając jednak
do tekstu Epifaniusza, wynika z niego, że pokonawszy rozmaite przeszkody,
Józef istotnie zbudował kościół w Diocezarei, a także w Tyberiadzie (Panarion 30,12.9). Użytkownicy tej świątyni prawdopodobnie rekrutowaliby się
spośród miejscowych minim (heretyków), wspomnianych w źródłach żydow22
23

24
25
26
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Weiss, Netzer, Hellenistic and Roman Sepphoris, 31-33.
J.F. Strange, The Eastern Basilical Building, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in
Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 117-121; Miller, Hellenistic and
Roman Sepphoris, the Historical Evidence, 24.
L.A. Roussin, The Birds and Fishes Mosaic, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in
Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 125.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 81; Talgam, Weiss, The Mosaic of
the House of Dionysos, 29.
The Panarion of Epiphanius of Salamis Book I (Sects 1-46), tłum. Frank Williams,
(NagHammadi Studien XXXV), Leiden 1987.
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skich27. Fragment charakterystycznego wapiennego naczynia typu kallal, odkryty w kontekście gospodarstwa wiejskiego we wschodniej części Seforis,
wymownie świadczy, że pewna grupa żydowskich mieszkańców tej miejscowości jeszcze w III-IV wieku skrupulatnie przestrzegała czystości rytualnej zgodnie z regułami stosowanymi w I wieku p.n.e./I wieku n.e.28 Może
to obecność takich religijnych zelotów wpłynęła na postrzeganie ówczesnej
Diocezarei przez tamtejszych chrześcijan (zob. Epifaniusz) jako miejscowości par excellence żydowskiej (zob. Panarion)?
Nie ma wątpliwości, że również w V-VI wieku społeczność żydowska
Seforis była bardzo prężna i prawdopodobnie w sferze obyczajowości podatna na wpływy diaspory, której przedstawiciele regularnie odwiedzali Seforis.
Datowana na V wiek inskrypcja grecka wymienia dwóch zwierzchników synagog (archisynagogoi) z Sydonu (Juda) i Tyru (Severianos Afros), którzy
przypuszczalnie przewodniczyli zgromadzeniom Żydów przebywających
w Seforis, ale wywodzących się ze wspomnianych miejscowości, natomiast
źródła rabiniczne wspominają zamieszkałych w Seforis Żydów z Kapadocji
i Babilonii29. Z nekropoli w pobliskim Bet Szearim znane są epitafia Żydów
nie tylko z miast wybrzeża fenickiego (Tyr, Sydon, Byblos), ale także z Syrii
(Palmyra, Antiochia), południowej Mezopotamii i południowej Arabii30.
Z dwóch synagog Seforis z okresu bizantyńskiego, jakich pozostałości
zostały dziś zlokalizowane, synagoga odkryta w 1993 roku w północnej części „dolnego miasta” swoim planem i dekoracją wyróżnia się wśród innych
synagog Palestyny. Jest to wydłużony, dwunawowy budynek o posadzkach
mozaikowych, datowanych („na podstawie ewidencji numizmatycznej”)
przez odkrywców na początek V wieku31. W nawie węższej są to ornamenty
geometryczne oraz inskrypcje dedykacyjne, upamiętniające dotacje poszczególnych członków wspólnoty, natomiast posadzka nawy szerszej (głównej)
przedstawia niezwykle bogaty program ikonograficzny. Oprócz wyobrażeń
symboli i przedmiotów rytualnych charakterystycznych dla judaizmu (lwy,
lulaw, etrog, szafa na zwoje Tory lub Arka Przymierza(?), menorot, szofar)
27

28
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30
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Miller, A Great City of Scholars and Scribes, 61-62; także B. Bagatti, Antichi villaggi
cristiani di Galilea, Gerusalemme 1971, 112; tenże, The Church from the Gentiles in
Palestine, Jerusalem 1984, 71-72; S. Freyne, Christianity in Sepphoris and in Galilee, w:
R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake
1996, 68-70.
Z. Weiss, Zippori – 2002, Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel
115, 25*-26*.
Miller, A Great City of Scholars and Scribes, 61; por. przyp. 11.
N. Avigad, B. Mazar, Beth She’arim, NEAEHL, 1, 241.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 85-86; Z. Weiss, E. Netzer, Promise and Redemption. A Synagogue Mosaic from Sepphoris, (The Israel Museum), Jerusalem 1998, 43.
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zawiera ona nie tylko przedstawienie znaków zodiaku i personifikacji pór
roku z rydwanem Słońca w centrum (podobnie jak posadzki synagog w Hammat Tiberias z drugiej połowy IV wieku czy w Bet Alfa z czasów Justyniana), ale również sceny narracyjne zaczerpnięte ze Starego Testamentu, wśród
których zachowała się scena przygotowania ofiary Izaaka i drobne fragmenty
innych. Taki program ikonograficzny mógłby powstać w kontekście dysputy
z chrześcijanami o prawo do miana narodu wybranego lub z chęci dobitnego
wyrażenia własnej tradycji, być może pod naciskiem „konkurencji” chrześcijaństwa, które miało pełną swobodę operowania sztuką figuralną32. Znamienny wydaje się fakt, że wszystkie inskrypcje dedykacyjne w nawie głównej
(gdzie znajdujemy przedstawienia figuralne) są w języku greckim, natomiast
w nawie bocznej (węższej, z ornamentami geometrycznymi)  w aramejskim.
Sugeruje to oczywiście znacznie większą elastyczność postawy Żydów „greckojęzycznych” (lub uznających celowość używania greki w publicznych
wystąpieniach) wobec kwestii dopuszczalności przedstawień figuralnych
w środowisku judaizmu.
W okresie bizantyńskim Diocezarea (Seforis) była także jedną z trzynastu stolic biskupich prowincji Palaestina Secunda, utworzonej około roku
40033. Pozostaje jednak faktem, że pierwszy znany nam biskup Diocezarei,
Marcellinus, pojawia się dopiero wśród uczestników synodu w Jerozolimie
w 518 roku34, choć z drugiej strony nie musi to oznaczać, że powstanie biskupstwa Seforis nie było starsze od tej daty.
Na terenie „dolnego miasta” ekspedycja Uniwersytetu Hebrajskiego
wstępnie zidentyfikowała pozostałości dwóch kościołów, tzw. Wschodniego
i Zachodniego, oddzielonych od siebie główną (?) ulicą północ-południe.
Niestety, odkrycia te nie zostały w zasadzie opublikowane (pomijając wstępne komunikaty wykopaliskowe), więc wnioski odkrywców nie mogą zostać
zweryfikowane. Obie budowle, które powstałyby na przełomie V i VI wieku
(kościół Zachodni wzniesiony na miejscu domu z mozaiką Orfeusza i następującej po nim budowli), zachowały się tylko na poziomie fundamentów
i ukazują plan bazyliki poprzedzonej od zachodu atrium35. Kwartały miejskie,
32
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J. Młynarczyk, Hippos i Diocezarea. Stolice biskupie „Palaestinae Secundae” w źródłach archeologicznych, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak (red.), Sympozja
Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa
III: Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, Lublin 2002, 197-198.
Bagatti, The Church from the Gentiles in Palestine, 94; Y.E. Meimaris, Sacred names,
saints, martyrs and church officials in the Greek inscriptions and papyri pertaining to the
Christian Church of Palestine, Athens 1986, 11, podaje 11 diecezji.
Bagatti, The Church from the Gentiles in Palestine, 94.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 84; także Weiss, Netzer, Zippori –
1994-1995, 22-27 i fig. 44, nr 4-5. Ruiny jeszcze jednego kościoła (?), odsłonięte w 1931 r.
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w których oba kościoły (?) się znajdują, przylegają od południa do skrzyżowania dwóch głównych ulic miasta, szerokich na 6 m i obramowanych portykami kolumnowymi o szerokości 3,5 m każdy. Na mozaikowej posadzce
portyków, w trzech miejscach przylegających do dwóch wymienionych kościołów, umieszczono inskrypcje (których daty nie da się, niestety, określić
bardziej precyzyjnie niż V/VI wiek), sławiące biskupa (episkopos) imieniem
Eutropios; dwie z nich identyfikują go jako osobę patronującą pracom budowlanym czy renowacyjnym prowadzonym w tej części miasta36. Eutropios
w jednej z inskrypcji nazwany jest „świętym ojcem” (hosiotatos pater), co
najwyraźniej oznacza tu „ojca duchowego”, a nie tytuł urzędowy, ponieważ
w tym samym tekście jako fundator inwestycji występuje naczelny lekarz
miasta, Marinos, również określony jako „ojciec” (a więc zapewne funkcjonariusz zwany pater tes poleos, łac. pater civitatis)37. Znaleziona przed laty
w innym miejscu Seforis grecka inskrypcja na kamieniu upamiętnia odbudowę bazyliki (kościoła?) o nieznanej nam lokalizacji, przeprowadzoną staraniem Marcellinusa, być może tego samego, który jako biskup Diocezarei
uczestniczył w synodzie w Jerozolimie w roku 51838.
Niezmiernie ciekawa budowla znajduje się tuż na południe od tzw.
kościoła Wschodniego, oddzielona od niego brukowanym placykiem (?),
przykrywającym relikty wcześniejszych łaźni; od tematyki swoich mozaik
nazwana umownie Budynkiem Festiwalu Nilowego39. Była ona dostępna
zarówno od północy, ze wspomnianego placyku (a więc od strony kościoła Wschodniego), jak i od zachodu, z głównej ulicy północ-południe, gdzie
mozaikowa inskrypcja umieszczona przed wejściem do budynku wymienia
dwóch artystów, Prokopiosa i jego zięcia Patrikiosa, zapewne autorów posadzek mozaikowych wewnątrz domu40. Najlepiej zachowana z tych mozaik
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na „akropolis” (Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Galilea, 113, fig. 80) nie przetrwały
do dziś, więc ich identyfikacji nie da się zweryfikować.
E. Netzer, Z. Weiss, New Evidence for Late Roman and Byzantine Sepphoris, w: J.H.
Humphrey (red.), The Roman and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research, Ann Arbor 1995, 171-173; Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period,
84-85, fig. 34.
Por. L. Di Segni, The Involvement of Local, Municipal and Provincial Authorities in Urban Building in Late Antique Palestine and Arabia, w: J.H. Humphrey (red.), The Roman
and Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research, Ann Arbor 1995, 325.
Bagatti, Antichi villaggi cristiani di Galilea, 113, fig. 79. Di Segni, The Involvement of
Local, Municipal and Provincial Authorities, 325, kwestionuje jednak taką interpretację
inskrypcji, uważając, że chodzi w niej o bazylikę świecką i o pater civitatis, nie zaś o biskupa.
Weiss, Netzer, Zippori – 1994-1995, 24 i 36*, fig. 44.
Netzer, Weiss, New Evidence for Late Roman and Byzantine Sepphoris, 166; Weiss,
Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 82; L. Di Segni, Greek inscriptions in the
Nile Festival Building, w: J.H. Humphrey (red.), The Roman and Byzantine Near East:
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przedstawia motywy „nilockie”: florę i faunę egipską, personifikacje Nilu
i Egiptu, konwencjonalne przedstawienie Aleksandrii, wolno stojącą kolumnę
zwieńczoną posągiem nagiego bóstwa (cesarza?). Liczne urządzenia wodne
w tym budynku w połączeniu z tematyką mozaiki kazały odkrywcom postawić hipotezę, że była to budowla o charakterze publicznym, którą (dosyć odważnie) określili oni jako bazylikę municypalną, służącą między innymi do
corocznych obrzędów święta zbiorów i urodzaju, zwanego Maiumas41.
Bardziej logiczną interpretacją funkcji tej budowli wydaje mi się identyfikacja jej jako pałacu biskupa42. Przemawia za tym kilka czynników:
sąsiedztwo dwóch kościołów, lokalizacja inskrypcji odnoszących się do biskupa Eutropiosa (dowód, że darzył on tę część miasta szczególną uwagą),
dostęp do Budynku Festiwalu Nilowego również od północy, tj. od strony
kościoła (?) Wschodniego, a także fakt, że z jednej strony budynek ma plan
bogatego domu mieszkalnego, a z drugiej – zawiera latrynę, która ma wyraźnie charakter latryny publicznej43, jakie spotyka się w rezydencjach wyższych
urzędników cesarskich. „Mitologizująca” tematyka mozaik w poszczególnych pomieszczeniach (scena „festiwalu nilowego”, Amazonki polujące na
lamparta, stojący mężczyźni z ekwipunkiem myśliwskim, wizerunek Centaura trzymającego tarczę z napisem „Bóg wspomożycielem”: Theos boethos)
byłaby w okresie bizantyńskim do zaakceptowania zarówno w środowisku
chrześcijańskim, jak i (zapewne) żydowskim, jednak bliska odległość tej budowli od kościoła (?) przemawia za pierwszą możliwością. Pewien problem
stanowi ustalenie chronologii Budynku Festiwalu Nilowego. Jego konstrukcja datowana jest przez odkrywców już na IV/V wiek44. Inskrypcję mozaikarzy Prokopiosa i Patrikiosa L. Di Segni datuje na podstawie paleografii na
pierwszą połowę V wieku45, z czego wynikałoby, że tak samo należy datować
mozaiki wewnątrz budowli...., de facto jednak ich data nie została ostatecznie
udokumentowana46.
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Some Recent Archaeological Research, t. III, (JRA Suppl. 49), Portsmouth-Rhode Island
2002, 90-100.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 82-84 i przyp. 5; Netzer, Weiss,
New Evidence for Late Roman and Byzantine Sepphoris, 166-170; Z. Weiss, E. Netzer,
The Mosaics of the Nile Festival Building, w: R.M. Nagy [et al.] (red.), Sepphoris in
Galilee, Crosscurrents of Cultures, Winona Lake 1996, 127-132.
Młynarczyk, Hippos i Diocezarea. Stolice biskupie „Palaestinae Secundae”, 197.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 82, fig. 32; Weiss, Netzer, Zippori
– 1994-1995, 23.
Weiss, Netzer, Sepphoris during the Byzantine Period, 82.
Di Segni, Greek inscriptions in the Nile Festival Building, 90-100.
Weiss, Netzer, The Mosaics of the Nile Festival Building, 130, sugerują datę w V w.,
która wydaje mi się nieco zbyt wczesna.
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W świetle źródeł wydaje się pewne, że Seforis okresu bizantyńskiego
była miastem o ludności mieszanej, chrześcijańskiej i żydowskiej, i twierdzenie M. Aviama, który na podstawie znalezisk archeologicznych mówi o „very
heavy involvement of Christians in the public life of the Jewish town ”(podkreślenie moje – J. M.)47, należy uznać za nieprecyzyjne, ponieważ w tym
czasie nie było to już miasto o charakterze wyraźnie żydowskim. Jeśli przyjąć,
że Budynek Festiwalu Nilowego był istotnie pałacem biskupa, a znalezione
pod nim instalacje wodne z wcześniejszego okresu były pierwotnie żydowskimi łaźniami rytualnymi48, świadczyłoby to raczej o ekspansji posiadłości
chrześcijańskiej kosztem żydowskiej.
Reasumując dotychczasowe odkrycia archeologiczne na terenie Seforis,
należy stwierdzić, że dowodzą one istnienia silnej tradycji antycznej, wyrażającej się zarówno w planowaniu urbanistycznym i formach architektonicznych, jak i w tematyce mozaik figuralnych. „Korzenie” miasta, sięgające
zapewne wstecz do czasów panowania Seleukidów, tkwiły bowiem w tradycji kultury grecko-rzymskiej. Prawdopodobnie to było przyczyną, że pomimo różnic wyznaniowych styl życia mieszkańców tego ośrodka miejskiego
w obrębie rzymskiej i bizantyńskiej Galilei był, jak zauważa I. Gafni, dość
podobny49.
47
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49
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M. Aviam, Christian Galilee in the Byzantine Period, w: E.M. Meyers (red.), Galilee
through the centuries. Confluence of Cultures, Winona Lake 1999, 281-300.
Weiss, Netzer, Zippori – 1994-1995, 23-24.
Zob. przyp. 21.

Lech Trzcionkowski

Wespazjan na górze Karmel

Jednym z pewników badań nad religią fenicką jest istnienie wyroczni
Baala w przybytku boga na górze Karmel1. Wspominający o niej autorzy powołują się przede wszystkim na dwa świadectwa zaczerpnięte z literatury łacińskiej. Oba teksty pochodzą z początku II wieku n.e. i mówią o wizycie Tytusa Flawiusza Wespazjana na górze Karmel, gdzie przyszły cesarz otrzymał
przychylny znak wróżebny, zinterpretowany jako zapowiedź objęcia władzy
nad imperium Romanum. Pierwszy opis tej wizyty, wcześniejszy i bardziej
szczegółowy, znajdujemy w Historiae Tacyta (2,78)2, drugi w biografii Wespazjana autorstwa Swetoniusza (Divus Vespasianus, 5)3. Dodatkowo przywołuje się w tym kontekście późne świadectwo Orozjusza (Historiae adversus Paganos VII,9)4. Ponadto sugeruje się, że napisany pod koniec III wieku
przez Jamblicha Żywot Pitagorasa może poświadczać sławę wyroczni na
górze Karmel w czasach Pitagorasa, a sam Pitagoras w szkole neoplatońskiej
1

2

3

4

Por. F. Briquel-Chatonnet, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les
royaumes d’Israël et de Juda, Leuven 1992, 303-313, na temat wyroczni s. 310; E. Lipiński, Dieux et déesses de l’univers phénicien et punique, Leuven 1995, 284-288, zwłaszcza 285-286.
Korzystam przede wszystkim z komentowanego wydania II księgi Dziejów: Tacitus, Histories. Book II, ed. by Rh. Ash, Cambridge 2007. Polskie tłumaczenie Tacyta, o ile nie
zaznaczam inaczej, podaję za: Tacyt, Dzieła, tłum. S. Hammer, t. 2, Warszawa 1957.
W lekturze Swetoniusza służyło mi pomocą komentowane wydanie: Suetonius, Vespasian, ed. with Introduction, Commentary and Bibliography by B. W. Jones, London 2000;
polskie tłumaczenia przytaczam za: Gajusz Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów,
przeł., wstępem i komentarzem opatrzyła J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 19876.
Por. Lipiński, Dieux et déesses, 285 wraz z przyp. 44: „Vespasien y consulte un oracle,
dont Orose eut encore connaissance en 415”. Powiedziałbym raczej, że Orozjusz znał
tekst mówiący o wyroczni, nie inaczej niż my go znamy obecnie. W przypadku Orozjusza korzystam z komentowanego tekstu wydanego w serii Fondazione Lorenzo Valla:
Orosio, Le storie contro i pagani, a cura di A. Lippold, traduzione di A. Bartalucci, t. 1-2,
Milano 1976.
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miał być rzekomo postrzegany jako prorok tamtejszej wyroczni5. Na wsparcie tezy o istnieniu wyroczni Baala na górze Karmel przywołuje się nadto
inskrypcje fenickie z cypryjskiej Larnaka tis Lapitou, datowane na 275/274
rok p.n.e., na których znajduje się zagadkowe określenie pr Krml, którego pierwszy człon można by zinterpretować jako semickie parrû, „prorok,
natchniony”6. Jeśli ta interpretacja jest właściwa, mielibyśmy potwierdzenie
istnienia wyroczni Baala w okresie hellenistycznym, wyroczni o charakterze
ekstatycznym. W niniejszym wystąpieniu zamierzam powrócić do tekstów
podstawowych, Tacyta i Swetoniusza, zwrócić uwagę na trudności związane
z ich interpretacją, a następnie ponownie postawić pytanie, czy możemy mówić o istnieniu wyroczni na górze Karmel, a jeśli możemy, ponowić pytanie
o jej charakter.
Opisując wydarzenia bezpośrednio poprzedzające złożenie przysięgi
(sacramentum) wierności namiestnikowi Judei, Tytusowi Flawiuszowi Wespazjanowi, przez wojska stacjonujące w Egipcie7, Tacyt przedstawia spotkanie namiestnika Syrii Mucjana (Krassus Licyniusz Mucjanus) z przyszłym
cesarzem8. Jest czerwiec 69 roku. Chociaż władzę w Rzymie sprawuje Witeliusz, którego wybór na cesarza Wespazjan i Mucjan zaakceptowali9, namiestnicy prowincji wschodnich są przekonani, że tamtejsze legiony można
wykorzystać do zdobycia władzy cesarskiej, natomiast spotkanie Wespazjana
z Mucjanem jest kolejnym etapem drogi do objęcia władzy przez Flawiuszy,

5

6
7

8
9

ZACHÓD

Iamblichus, Περὶ τοῦ Πυθαγορεῖου βίου III, 15; por. Lipiński, Dieux et déesses, 285.
Tekst Jamblicha nie uzasadnia takiego poglądu. Dowiadujemy się tylko, że podczas wędrówki w poszukiwaniu wtajemniczeń w obrzędy syryjskie Pitagoras przez pewien czas
przebywał samotnie na górze Karmel, która jest święta i niedostępna.
Por. Lipiński, Dieux et déesses, 286 z literaturą przedmiotu w przyp. 47.
Według Tacyta (Historiae 2,79) i Swetoniusza (Vesp. 6,3) sacramentum aleksandryjskie
zostało złożone 1 lipca przez dwa legiony egipskie dowodzone przez Tytusa Juliusza
Aleksandra. Później dzień ten był czczony jako dies imperii (u naszych autorów, korzystających ze wspólnego źródła, nosi on nazwę principatus dies (Tacyt i Swetoniusz), co
potwierdzają liczne monety i inskrypcje (por. M. Hammond, The Antonine Monarchy,
Rome 1959, 72-73). Na temat prawnych aspektów zob. P.A. Brunt, The Lex de Imperio
Vespasiani, „Journal of Roman Studies” 70(1977), 95-116.
Tacyt, Hist. 2,73-78.
Por. Tacyt, Hist. 73,1: „speculatores e Syria Iudaeaque adactum in uerba eius Orientem
nuntiauere”. Speculatores, o których wspomina Tacyt, byli raczej wysłannikami Wespazjana i Mucjana niż wojskowymi kurierami posłanymi do prowincji wschodnich przez
Witeliusza. Przybyli oni do Italii między 23 maja a 18 lipca 69 roku. Z narracji Tacyta
wynika, że po śmierci Othona (17 kwietnia) wieści o nowej sytuacji w Italii musiały dotrzeć do legionów wschodnich drogą morską, następnie musiał upłynąć czas na podjęcie
decyzji o złożeniu przysięgi i wysłaniu kurierów do Witeliusza. Por. Tacitus, Histories.
Book II, 282.

Wespazjan na górze Karmel

której śledzenie stanowi osnowę pierwszych ksiąg Historiae10. Jedno z twierdzeń propagandy flawiańskiej głosiło, że Wespazjan nie dążył do obalenia
panującego cesarza, lecz został do tego kroku zmuszony przez swoich żołnierzy. Tacyt z tą propagandową tezą – mniej lub bardziej otwarcie –polemizuje11. Pisze wprawdzie, że do wahającego się Wespazjana (podobnie jak Cezara przed przekroczeniem Rubikonu) mowę wygłosił Mucjan, który wezwał
go objęcia imperium, ale wątpliwości Wespazjana świadczą raczej o długo
i głęboko przemyślanej decyzji niż ustępstwie w obliczu żądań żołnierzy,
mowa Mucjana zaś przekonuje go do rozpoczęcia marszu po władzę. Gdy
Mucjan skończył, już nie tylko oficerowie i przyjaciele zaczęli utwierdzać
go w tym postanowieniu („et alii legati amicique firmabant”)12, lecz także
pozostali świadkowie spotkania (ceteri), przywołując znaki wróżebne, które
ostatecznie skłaniają Wespazjana do działania:
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post Muciani orationem ceteri audentius circumsistere hortari,
responsa uatum et siderum motus referre. nec erat intactus tali superstitione, ut qui mox rerum dominus Seleucum quendam mathematicum rectorem et praescium palam habuerit. (2) recursabant
animo uetera omina: cupressus arbor in agris eius conspicua altitudine repente prociderat ac postera die eodem uestigio resurgens procera et latior uirebat. grande id prosperumque consensu
haruspicum et summa claritudo iuueni admodum Vespasiano
promissa, sed primo triumphalia et consulatus et Iudaicae uictoriae decus implesse fidem ominis uidebatur: ut haec adeptus est,
portendi sibi imperium credebat. est Iudaeam inter Syriamque
Carmelus: ita uocant montem deumque. nec simulacrum deo aut
templum – sic tradidere maiores – : ara tantum et reuerentia. illic
sacrificanti Vespasiano, cum spes occultas uersaret animo, Basilides sacerdos inspectis identidem extis «quicquid est» inquit,
«Vespasiane, quod paras, seu domum extruere seu prolatare agros
siue ampliare seruitia, datur tibi magna sedes, ingentes termini,
multum hominum». has ambages et statim exceperat fama et
tunc aperiebat; nec quicquam magis in ore uulgi. crebriores apud
ipsum sermones, quanto sperantibus plura dicuntur. haud dubia
10

11
12

Księga druga otwiera się od przedstawienia sytuacji na Wschodzie, dojrzewającej do
włączenia się w wir wojen domowych (2,1-7). Narracja ta zostaje przerwana w chwili,
gdy Mucjan i Wespazjan podejmują decyzję o wojnie, lecz czekają jeszcze na stosowną
okazję (2,7,2).
Na temat tego aspektu II księgi Dziejów zob. Tacitus, Histories. Book II, passim.
Tacyt, Hist. 2,76,1.
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destinatione discessere Mucianus Antiochiam, Vespasianus Caesaream: illa Syriae, hoc Iudaeae caput est.
Po tej mowie Mucjanusa wszyscy inni śmielej Wespazjana otoczyli, zachęcali, odpowiedzi wieszczów i ruchy gwiazd przypominali. Jakoż on sam nie był na takie zabobony nieczuły; przecież później, jako władca świata, niejakiego Seleukusa, astrologa,
w roli doradcy i wróżbity oficjalnie przy sobie trzymał. Wracały
mu na pamięć dawne wróżby: drzewo cyprysowe na jego gruntach, o pokaźnej wysokości, nagle runęło i nazajutrz, na tym samym wznosząc się miejscu, smukłe i jeszcze bardziej rozłożyste
zielenią się okryło. Według zgodnej opinii wróżbiarzy uchodziło
to za wielki i szczęśliwy prognostyk i bardzo jeszcze młodemu
Wespazjanowi najwyższe dostojeństwo było przyrzeczone; lecz
z początku odznaki triumfalne, konsulat i sława zwycięstwa nad
Judeą zdawały się rzetelnie wróżbę spełniać; skoro to wszystko
osiągnął, począł wierzyć, że mu się panowanie rokuje. Pomiędzy
Judeą a Syrią znajduje się Karmelus; jest to nazwa góry i jej boga.
A bóg ten nie ma ani obrazu, ani świątyni – taka jest tradycja
przodków – lecz tylko ołtarz i czcicieli. Kiedy Wespazjan składał
tam ofiarę i skryte nadzieje w duszy rozważał, kapłan Bazylides,
obejrzawszy kilka razy trzewia, rzekł: «Jakiekolwiek Nasz plany,
Wespazjanie, czy aby dom wybudować, czy włości rozszerzyć,
czy liczbę niewolników pomnożyć – przeznaczona ci jest wielka siedziba, ogromny obszar i wielu ludzi». Te zagadkowe słowa
fama w lot pochwyciła i teraz je wyjaśniała; a nic bardziej jak to
na ustach ludu nie było. W otoczeniu samego Wespazjana tym
częściej o tym była mowa, im więcej takim się dogaduje, którzy
żywią nadzieję. Z niewątpliwym już postanowieniem rozjechali
się Mucjanus do Antiochii, Wespazjan do Cezarei; pierwsza Syrii, druga Judei jest stolicą.
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Propaganda Flawiuszy głosiła również, że panowanie Wespazjana od
dawna zapowiadały znaki wróżebne13. Podniesienie roli znaków wróżebnych
mogło być rezultatem niespodziewanego wyniesienia sabińskiego ekwity do
godności princepsa. Najpełniejszy zestaw tych znaków zawiera analogiczny
tekst Swetoniusza, wymieniając jedenaście ostenta. Niektóre z tych znaków
znajdujemy także u innych autorów: siedem u Dio Kasjusza, u Plutarcha
13
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Por. P. Frassenti, I resconti di miracoli di Vespasiano, w: La Struttura della fabulazione
antica, (Publicazioni dell’Instituto di Filologia Classica e Medioevale), Genova 1979,
115-127.

Wespazjan na górze Karmel

i Orozjusza po jednym i trzy u Tacyta, z których dwa w omawianym przez
nas miejscu14. W rozdziale piątym Żywotu Wespazjana czytamy15, że gdy po
śmierci Nerona i Galby Othon i Witeliusz walczyli o pryncypat, Wespazjan
„powziął nadzieję uzyskania władzy cesarskiej, już przedtem zapowiedzianej
przez znaki wieszcze („in spem imperii venit iam pridem sibi per haec ostenta conceptam”)16.
Układ tych ostentorum nie jest przypadkowy i należy się zgodzić z tymi
badaczami17, w opinii których znaki zostały ułożone chronologicznie – od
chwili narodzin, po stosunkowo niedawną, spoglądając z perspektywy czerwca 69 roku, przepowiednię Józefa Flawiusza, towarzyszą niejako w curriculum vitae Wespazjana. Znaki można podzielić na cztery grupy. Pierwsza grupa
obejmuje pięć znaków sprzed opuszczenia przez Wespazjana Italii. Wszystkie objawiły się w obecności lub, w przypadku rozrastającego się na terenie
posiadłości Flawiuszy dębu Marsa, w pobliżu przyszłego cesarza. Pierwszy
znak, odrośl, która przybrała „prawdziwie kształt drzewa (vero instar arboris)”, odnosi się do dnia narodzin Wespazjana, 9 listopada 9 roku n.e.18 Drugi
14
15
16
17

18
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W sprawie trzeciego znaku, widzenia związane z wizytą Wespazjana w świątyni Serapisa, zob. poniżej.
Komentarze do tego miejsca: A.W. Braithwaite, Suetoni, Divus Vespasianus, Oxford
1927, 33; Suetonius, Vespasian, 40-46.
Por. Tacyt, Hist. 2,78,2: „recursebat animo uetera omina”.
Takie zdanie podzielają A. Berzanò, Note per una reinterpretazione di Tac. Hist. 2, 78,
„Aevum” 62(1988), 102-105; M. Gwyn Morgan, Vespasian and the omens in Tacitus Histories 2.78, „Phoenix” 50(1996), 41-55. Schemat chronologiczny zastosował Swetoniusz
także w innych żywotach, np. Aug. 94,1. Na ten temat zob. B. Mouchová, Studien zu
Kaiserbiographien Suetons, Praha 1968, 34. Inni badacze wskazują na kryteria mieszane,
chronologiczno-geograficzne. Por. H.R. Graf, Kaiser Vespasian. Untersuchungen zu Suetons Vita Divi Vespasiani, Stuttgart 1937, 39. Z kolei H. Gugel, Studien zur biographischen Technik Suetons, (WS Beiheft 7), Wien 1977, 66-68, przyjmując ogólny schemat
chronologiczny, uważa, że najważniejsza dla Swetoniusza była przepowiednia Józefa.
Czytamy o nim wyłącznie u Swetoniusza, który pisze o starym dębie (quercus antiqua),
rosnącym w podmiejskiej willi Flawiuszów i poświęconym Marsowi (Marti sacra). Miał
on po każdym z trzech porodów matki przyszłego cesarza, Wespazji, nagle wypuszczać
z pnia po jednej gałęzi, „niewątpliwy znak przyszłego przeznaczenia każdego potomka
(haud dubia signa futuri cuiusque fati)”. Obraz Swetoniusza jest bez wątpienia dziełem
propagandy rodziny Flawiuszów: starożytność dębu nadaje znakowi wróżebnemu głęboki wymiar czasowy – fortuna czekała na Wespazjana przez stulecia, poświęcenie bogu
wojny, a zarazem ojcu Romulusa, także nie jest, jak sądzę, przypadkowe, gdyż spodziewalibyśmy się raczej Jupitera, boga, którego z dębem łączą ściślejsze więzy. Pierwsza
z gałęzi, „wątła i szybko uschła”, ukazała się przy narodzinach dziewczynki, która nie
ukończyła nawet roku (non preannauit). Druga gałąź, związana z losem Flawiusza Sabinusa, „okazała się bardzo silna i bujna, wróżąca wielką pomyślność”. Trzecia gałąź wyrosła „na kształt drzewa (vero instar arboris)”. Dlatego podobno ojciec Sabinus, umocniony dodatkowo wróżbą z wnętrzności zwierzęcych, oznajmił swej matce, że urodził się
jej wnuk, który ma być cesarzem. Ona tylko parsknęła śmiechem, dziwiąc się, że «sama
zachowała dotąd zdrowe zmysły, a jej syn już oszalał»”.
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znak wróżebny, wspólny dla Swetoniusza i Kasjusza Dio, również możemy
datować – Tytus Flawiusz Wespazjan był edylem za czasów Kaliguli w 38 roku19. Ostatni z tej grupy znak, drzewo cyprysowe, pojawia się również w analizowanym przez nas fragmencie Historiae. Następnie pojawia się znak
przejściowy, który należy wiązać z pobytem Wespazjana w Grecji u boku
Nerona20. Datować się daje również omen ósmy, gdyż – jak wiadomo – Józef
Flawiusz przepowiedział Wespazjanowi władzę cesarską w lipcu 67 roku po
zdobyciu Jotopaty. Obok tej znanej z samego Józefa Flawiusza przepowiedni
w grupie trzeciej pojawia się omawiana przez nas wyrocznia z góry Karmel
(Swetoniusz, Vesp. 5,6):
Apud Iudaeam Carmeli dei oraculum consulentem ita confirmavere sortes, ut quidquid cogitaret volveretque animo quamlibet
magnum, id esse proventurum pollicerentur.

Trzy ostatnie natomiast są swoistego rodzaju współczesnymi newsami
nadeszłymi z Zachodu, zapowiadającymi in abstentia wspaniałą przyszłość
Wespazjana. Również ta grupa znaków układa się zgodnie z upływającym
czasem, gdyż ostatnie dni (diebus ultimis) Nerona przypadają na koniec maja
początek czerwca 68 roku21, zwrócenie się ku Wschodowi posągu Cezara na
koniec tegoż roku22 i bitwa nad Betriacum na kwiecień 69 roku23.
19

20

21

22

23
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Swetoniusz, Vesp. 5,3: „Wkrótce, podczas sprawowania przez Wespazjana edylatu,
Gajus Cezar rozgniewany na niego za to, że nie dość dbał o zamiatanie ulic, rozkazał
żołnierstwu nanieść błota i napełnić nim fałdy senatorskiej togi Wespazjana. Nie brakło
takich, którzy to wytłumaczyli w ten sposób. Oto, gdy rzeczpospolita znajdzie się już
w zupełnym poniżeniu i zaniedbaniu na skutek jakiejś domowej rozterki, wtedy schroni
się pod jego opiekę i jakby na jego łono”. Zdarzenie to znajdujemy również u Kasjusza
Dio (59,12,3), który podkreśla, że wróżebna interpretacja została nadana mu post factum.
Anegdota ta doskonale pokazuje, w jaki sposób działała propaganda historiografii proflawijskiej, z której korzystali zarówno Swetoniusz, jak i Kasjusz Dio. Zob. Suetonius,
Vespasian 41.
Swetoniusz, Vesp. 5,5: „W Achai otrzymał we śnie zapowiedź, że zacznie się dla niego
i jego najbliższych okres pomyślności, gdy Neronowi zostanie wyrwany ząb. Następnego
dnia, gdy Wespazjan wszedł do atrium, lekarz pokazał mu ząb tylko co wyjęty Neronowi”. Anegdotę tę przytacza również Kasjusz Dio 66,1,3. Zdarzenie to należałoby umieścić zatem na jesień/zimę 66/67. Por. Suetonius, Vespasian 43.
Swetoniusz, Vesp. 5,7: „Oto jakoby Nero w ostatnich dniach życia otrzymał we śnie polecenie, aby rydwan procesyjny Jowisza Najlepszego Największego wyprowadzono ze
świętego przybytku do domu Wespazjana, a stamtąd do cyrku”. Por. Kasjusz Dio 66,1,3.
Swetoniusz, Vesp. 5,6: „Niedługo potem, gdy Galba otwierał komicja, kandydując powtórnie na konsula, posąg boskiego Juliusza sam miał zwrócić się ku Wschodowi”. Por.
Plutarch, Galba 4,4; Otho 4,8-9.
Por. A. Passerini, Le due battaglie presso di Bedriaco, w: Studi di antichità classica offerti a E. Ciaceri, Roma 1940, 178nn.; por. także: Berzanò, Note per una reinterpretazione, 103, przyp. 4.
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Dlaczego zatem Tacyt wybrał dwa spośród veterum ominum? Przyjmując, że Tacyt znał także inne omina z listy Swetoniusza, sądzę, że najważniejsze z jego punktu widzenia było przedstawienie znaków wróżebnych spełniających dwa warunki. Po pierwsze, powinny pochodzić one z dwóch okresów
życia Wespazjana, których cezurą było objęcie przez niego dowództwa nad
legionami judzkimi i wylądowanie w Palestynie. Po drugie, należało wybrać
takie znaki wróżebne, których interpretacja doprowadzi rozważającego swą
przyszłość Wespazjana i jego otoczenie do przekonania, że jest on wybrańcem Fortuny o wystarczającej charyzmie, aby wypełnić podstawową lukę,
jaką był brak pokrewieństwa z rodem julijskim. Jeden ze znaków powinien
być związany z Italią, drugi z Palestyną24. Pierwszy omen, cudownie powstały cyprys, towarzyszy samemu Wespazjanowi od wczesnej młodości. Każdy
stopień jego dotychczasowej kariery zdawał się wypełniać przepowiednię25.
Dla naszego tematu najważniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie
o kryterium wyboru jednego z dwóch znaków judzkich: przepowiedni Józefa
Flawiusza i ofierze na górze Karmel, gdyż jest wielce prawdopodobne, że
wybór Tacyta, o ile chciał zbudować swoje opowiadanie na antytezie, sprowadzał się do tej alternatywy. Niewątpliwie Tacyt buduje swoją narrację
w taki sposób, by uwypuklić role odgrywane przez Wespazjana, jego najbliższe otoczenie oraz podległych mu żołnierzy26. Podkreśla przy tym rolę emocji
żołnierzy, oczekujących od swego wodza jasnej deklaracji. W warstwie retorycznej Tacyt wskazuje wprost, że w czerwcu 69 roku znaki, które pojawiły
się na górze Karmel, były na ustach wszystkich. Z relacji Józefa Flawiusza
wynika, że po zdobyciu Jotapaty Józef poprosił Wespazjana o rozmowę na
24

25
26
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Retoryczna opozycja Wschód – Zachód przewija się w dziele Tacyta i nie wątpię, że
jest świadomym chwytem retorycznym. W księdze pierwszej Wschód jest jeszcze nieporuszony: Oriens adhuc immotum (I,10,1). Trwa tam wojna żydowska, którą kieruje
Flawiusz Wespazjan. W tym samym akapicie jednak pojawia się temat fatum, przewidującego pojawienie się nowego cesarza na Wschodzie: „W tajniki fatum, które przez cuda
i przepowiednie Wespazjanowi i jego dzieciom tron przeznaczało – uwierzyliśmy dopiero po jego wywyższeniu („occulta fati et ostentis ac responsis destinatum Vespasiano
liberis eius imperium post fortunam credidimus”; I,10,3)”. Temat pojawia się ponownie
na początku księgi drugiej Dziejów: „Kładła już Fortuna w innej części świata pierwsze
podwaliny pod panowanie, które ze zmiennym losem było dla państwa błogosławione
lub grozy pełne, a samym władcom szczęście lub zgubę przyniosło („Struebat iam fortuna in diversa parte terrarum initia causasque imperio, quod varia sorte laetum rei publicae aut atrox, ipsis principibus prosperum vel exitio fuit” II,1,1). Por. V,13: „większość
przekonana była, że w dawnych pismach kapłanów zawarta jest myśl, iż w tym właśnie
czasie spotężnieje Wschód, a ludzie, którzy wyruszą z Judei, światem zawładną”.
Zasadne jest jednak pytanie, dlaczego Tacyt nie wybrał wśród „italskich” ostenta znaku
pierwszego, odrośli dębu przybierającej postać drzewa.
Por. Tacyt, Historiae 2,73 „Żołnierze tak mu byli oddani, że w chwili kiedy im słowa przysięgi dyktował i Witeliuszowi wszelkich pomyślności życzył, w milczeniu go tylko słuchali”.
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osobności. Kiedy Wespazjan odprawił wszystkich oprócz swojego syna Tytusa i dwóch przyjaciół, Józef wypowiedział prorocze słowa: „Czy sądzisz, że
następcy Nerona długo będą przy władzy, zanim ona przejdzie w twoje ręce?
Bo ty, Wespazjanie będziesz Cezarem i jedynowładcą, ty i ten twój syn”27
.Źródłem znaku wróżebnego jest zatem osoba prywatna, pochwycony do niewoli członek elity żydowskiej, a sama przepowiednia została wygłoszona podczas poufnej rozmowy. Do pobudzenia żołnierzy o wiele lepiej nadawały się
zatem słowa wypowiedziane podczas publicznego obrzędu składania ofiary.
Istnieje, jak sądzę, jeszcze jedna przesłanka, która mogła skłonić Tacyta
do włączenia wizyty Wespazjana do swojej narracji – stworzenie paraleli dla
wizyty syna Wespazjana, Tytusa, w przybytku Afrodyty w Pafos28. Paralela
jest istotna dla zamysłu pisarskiego Tacyta, gdyż we wspomnianej powyżej
scenie spotkania Mucjana z Wespazjanem Mucjan zdaje się być przychylniejszy Tytusowi. Uważa go również za zdolnego do objęcia władzy, co z perspektywy pierwszych czytelników Dziejów wprowadza temat powrotu do
zasady dziedziczności sukcesji, której załamanie sprowadziło na Rzym klęski wojen domowych, a zarazem przywołuje wspomnienia o przedwczesnej
śmierci Tytusa i niesławnym panowaniu jego brata. Zatem Tytus, miotany
między nadzieją a lękiem („inter spem metumque iactatum”), postanawia
odwiedzić świątynię Afrodyty (Wenus) Pafijskiej, „głośną z napływu tubylców i cudzoziemców („templum Pamphiae Veneris, inclitum per indigenas
aduenasque”; I,2,2). Chociaż w opisie wizyty Wespazjana nie podkreśla się
wprost sławy otaczającej przybytek na górze Karmel, jednak z innych źródeł
wiemy, że był on znany światu greckiemu od okresu klasycznego29, choć nie
na tyle, aby włączyć go w krąg tradycji mitograficznej, jak to się stało z przybytkiem pafijskim. I Tytus, i Wespazjan będą składać ofiary i dowiadywać
się o przyszłość, zadając pytania i szukając odpowiedzi w inspekcji trzewi
zwierząt ofiarnych. W obu wypadkach opis rytuału poprzedza opis miejsca
świętego. W przypadku Pafos jest on rozbudowany, gdyż obejmuje także tradycje mityczno-literackie. Elementem wspólnym jest podkreślanie tego, co
niezwykłe i obce, choć w różnym stopniu. W Pafos była świątynia (templum),
natomiast na górze Karmel nie ma świątyni, gdyż „tak przekazali w tradycji
przodkowie – tylko ołtarz i cześć”30. W przybytku Wenus-Afrodyty „[o]braz
27
28

29
30
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Joseph, BJ 3,399 nm.
Tacyt, Hist., II,2–4,2. Na temat świątyni i kultu Afrodyty na Pafos zob. V. Pirenne-Delforge, L’Aphrodite grecque. Contribution à l’étude de ses cultes et de sa personnalité
dans le panthéon archaïque et classique, Athènes–Liège 1994, 322-349.
Por. [Pseudo-]Scylax, Periplus 104.
Parenthesis: „sic tadidere maiores”, łagodzi częściowo obcość zwyczajów religijnych
na górze Karmel, gdyż odsyła do swojskiego dla Rzymian pojęcia mos maiorum. Zob.
Tacitus, Histories. Book II, 305. Kult skupiony wokół ołtarza, gdzie reuerentia zastępu-
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bogini, nie wyobrażonej pod postacią ludzką, jest zaokrągloną jednolitą bryłą,
która spoczywa na szerszej podstawie i wznosi się, zwężając w obwodzie, ku
górze, podobnie jak spiczasty słup graniasty”31, z kolei bóg na górze Karmel
nie ma obrazu.
Przechodząc do kwestii historyczności ofiary złożonej na górze Karmel,
pierwsze pytanie dotyczy czasu odprawienia tego rytuału. Wielu badaczy
uznawało, że ofiara ta jest ściśle powiązana ze spotkaniem Wespazjana z Mucjanem. Co więcej, niektórzy uważali, że do tego spotkania doszło właśnie
na górze Karmel32. Jednak, jak pamiętamy, jest wielce prawdopodobne, że
Swetoniusz ułożył katalog omina, zapowiadających objęcie władzy przez
Wespazjana zgodnie z zasadą chronologiczną. Jeśli tak, to wspomniana przez
biografa konsultacja wyroczni na górze Karmel nie może wiązać się ze spotkaniem Wespazjana i Mucjanusa, lecz z samym początkiem kampanii Wespazjana wiosną 67 roku. Ponadto Tacyt wprost pisze o „dawnych znakach wróżebnych” (uetera omina), dawnych z perspektywy spotkania z Mucjanem.
Na pytanie, dlaczego Wespazjan udał się na górę Karmel, nie znajdujemy
jasnej odpowiedzi. Zwolennicy istnienia wyroczni chętnie odpowiedzieliby,
że Wespazjan wspiął się do ołtarza boga Karmela, aby zasięgnąć jej rady. Sądzę jednak, że z opisu Tacyta wynika, że celem nawiedzin sanktuarium było
złożenie tam ofiary, natomiast „proroctwo” kapłana Basilidesa było częścią
rytuału ofiarnego, a nie procedury konsultacji sławnej wyroczni.
Gdy skupimy się na analizie tekstów Tacyta i Swetoniusza, mówiących
o tym zdarzeniu, z łatwością dostrzeżemy daleko posunięte rozbieżności.
Różnic między obu przekazami nie można wyjaśnić li tylko odmiennym
sposobem budowania narracji (antyteza kontra katalog) ani obszernością
opowiadania. Istotna różnica zasadza się bowiem na tym, że w pierwszym
przypadku Wespazjan składa ofiarę (sacrificanti Vespasiano) i towarzyszy
mu kapłan (sacerdos) imieniem Basilides, przepowiednia natomiast została
wypowiedziana po wielokrotnym (identidem) oglądnięciu wnętrzności przez
kapłana („inspectis […] extis”). U Swetoniusza z kolei pojawia się zaskakująca informacja o zasięgnięciu wyroczni boga Karmela („Carmeli dei ora-

31
32
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je i wystarcza za bogate dary i świątynię, mógł w umysłach czytelników Tacyta przywoływać obraz wyidealizowanej przeszłości: Arkadii, pierwocin Rzymu o wzgórzach
zamieszkanych przez bogów (por. Wergiliusz, Aen. VIII,351-359) lub opisów etnograficznych, zwłaszcza opisu zwyczajów żydowskich, których kult również był pozbawiony
obrazu (por. Germania 9,3).
II,3,2: „simulacrum deae non effigie humana, continuus orbis latiore initio tenuem in ambitum metae modo exsurgens, et ratio in obscuro”.
Taką informację możemy znaleźć m.in. w Real-Encyklopädie s.v. Flavius (206). Weynand, RE XII, kol. 2634. Informację tę przyjmuje m.in. Kenneth Scott, The Rôle of
Basilides in the Evenst of A.D. 69, „Journal of Roman Studies” 34(1934), 138.
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culum consulentem”) i otrzymaniu odpowiedzi („ita confirmavere sortes”).
Łącznikiem – w obu wypadkach – jest wtrącona uwaga u Tacyta o ukrytych
myślach Wespazjana („cum spes occultas versaret animo”), wskazująca na
jego utajone intencje. Zatem zarówno u Tacyta, jak i u Swetoniusza Wespazjan przystępuje do odprawienia lokalnego rytuału, jednak sam rytuał obaj
autorzy wyobrażają inaczej. Tacyt mówi o extispicium towarzyszącym ofierze
krwawej, rytuale rozpowszechnionym w basenie Morza Śródziemnorskiego,
Swetoniusz o wyroczni (oraculum), w której rytualnie uzyskiwano odpowiedzi na zadane pytanie. Aby odpowiedzieć na pytanie o wiarygodność obu
przekazów, należy zatrzymać się nad tym, co wiemy o górze Karmel i bogu
na niej czczonym.
Ostrożnie rzecz ujmując, możemy stwierdzić, że w I wieku n.e. istniał
okrąg święty z ołtarzem (ara), lecz bez świątyni (templum), poświęcony bogowi, zwanemu w łacińskich tekstach deus Carmelus; kult był anikoniczny.
Poza przekazami Tacyta i Swetoniusza nie dysponujemy niezależnymi źródłami, które mówiłyby o wyroczni boga Karmela. Pozornie mógłby ją poświadczyć Orozjusz (Historia adv. paganos VII,9):
Anno ab urbe condita DCCCXXV, breui illa quidem sed turbida
tyrannorum tempestate discussa, tranquilla sub Vespasiano duce
serenitas rediit. (2) namque, ut paulo altius repetam, Iudaei post
passionem Christi destituti in totum gratia Dei cum omnibus undique malis circumuenirentur, quibusdam in Carmelo monte seducti sortibus, quae portenderent exortos a Iudaea duces rerum
potituros fore, praedictumque ad se trahentes in rebellionem exarserunt extinctisque Romanis praesidiis legatum quoque Syriae
suppetias ferentem rapta aquila et caesis copiis fugauerunt. (3)
ad hos Vespasianus a Nerone missus Titum filium suum maiorem
inter legatos habuit; nam multas et ualidas legiones secum in Syriam traiecit.

Sądzę jednak, że Orozjusz, lub jego źródło, połączył tutaj informację, poświadczoną także u Tacyta (5,13), że „większość [oczywiście Żydów] przekonana była, że w dawnych pismach kapłanów zawarta jest myśl, iż w tym
właśnie czasie spotężnieje Wschód, a ludzie, którzy wyruszą z Judei, światem
zawładną”, ze znaną opowieścią o Wespazjanie, zasięgającym rady wyroczni.
Nie można jednak przywoływać świadectwa Orozjusza jako poświadczenia
istnienia wyroczni na górze Karmel, gdyż korzysta on z wcześniejszych źródeł, kompilując informacje dla osiągnięcia mocniejszego efektu retorycznego.
Czy dysponujemy zatem innymi źródłami, które pomogłyby nam rozstrzygnąć sprawę wyroczni na górze Karmel? Zanim odpowiemy na to pyZACHÓD
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tanie, zróbmy krótki przegląd naszej wiedzy o czczonym tam bogu. Jak widzieliśmy, Tacyt i Swetoniusz określają go mianem deus Carmelus, co może
być przekładem z północno-zachodniosemickiego ( למך כלעבBa’al Karmel).
Pierwsze wiadomości o sakralnym charakterze góry Karmel pochodzą najprawdopodobniej z II tysiąclecia, o ile toponim R-(ỉ-)š q-d-š, „Święty Przylądek”, poświadczony w egipskich listach toponimów, należy identyfikować
z Karmelem33. Autor Księgi Królewskiej umieszcza na górze Karmel słynny
pojedynek między prorokiem Jahwe Eliaszem a wspieranymi przez Jezabel
prorokami Baala34. Padało wiele propozycji interpretacji natury i charakteru
Baala czczonego przez „czterystu pięćdziesięciu proroków Baala oraz czterystu proroków Aszery, stołowników Izebel”35 w czasie tego pojedynku religijnego. Wskazywano na różnych bogów z panteonu zachodniosemickiego:
Melkarta z Tyru36, Baalszemema37, Hadada38 lub na lokalnego boga burzy39.
33

34
35
36

37
38
39
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Inną prawdopodobną identyfikacją jest Rās en-Nāqūra. Por. Lipiński, Dieux et déesses,
285. R-(ỉ-)š q-d-š po raz pierwszy pojawia się w czasach Tutmozisa III (1470-1467 bądź
1482-1479). Za Karmelem przemawia umieszczanie tego toponimu koło Akki. Por.
J. Simons, Handbook for the Study of Egyptian Topographic Lists, Leyden 1937, 122;
S. Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, Jerusalem–Leyden
1984, 162-163. Na temat toponimów zob. E. Lipiński, Note de topographie historique:
Ba’lî Ra’ši et Ra’šu Qudšu, RB 78(1971), 84-92.
1 Krl 18,19-40.
1 Krl 18,19 (wszystkie cytaty według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 19803).
R. de Vaux, Les prophètes de Ba’al sur le Mont Carmel, „Bulletin de la Musée de
Beyruth” 5(1941), 7-20. Jeden z argumentów wysuniętych przez de Vaux dla poparcia
tej tezy odwołuje się do opisu tańca rytualnego odprawianego przez proroków Baala,
który miał obudzić boga, wezwać go do przybycia i doprowadzić do epifanii pod postacią ognia podpalającego stos ofiarny. Taniec ten, według de Vaux, znajduje swą paralelę w opisie tańca wykonanego przez Fenicjan z Tyru u Heliodora (Opowieść etiopska
o Theagenesie i Chariklei, z języka greckiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył
S. Dworacki): „Zostawiłem ich, gdy jeszcze tańczyli przy dźwiękach aulosów. W czasie tańca podskakiwali w rytm jakiejś szybkiej melodii asyryjskiej, który wyznaczały
instrumenty (ὑπὸ πηκτίδων), przy czym skakali lekko i wysoko, to znów kucali na ziemi i wirowali całym ciałem, czym przypominali nawiedzonych (ὥσπερ οἱ κάτοχοι)”.
Briquel-Chatonnet (Les relations, 308-309) słusznie wskazuje na słabość tej interpretacji:
(1) tańce tego rodzaju nie były czymś specyficznym dla kultu Melkarta, gdyż spotyka się
je w wielu miejscach Bliskiego Wschodu; (2) piszący w IV wieku n.e. autor nie mógł
znać szczegółów kultu Melkarta, prawdopodobnie użył stereotypowych cech tańca bliskowschodniego, aby stworzyć żywy obraz tańczących Fenicjan; (3) taniec z Księgi Królewskiej i taniec z Opowieści etiopskiej jest wykonywany w zupełnie różnym kontekście
religijnym: w pierwszym wypadku chodzi o rytuał przywoływania deszczu (kult urodzaju), w drugim o taniec towarzyszący ofierze dziękczynnej.
O. Eissfeld, Der Gott Karmel, (Sitzungen der deutschen Akademie der Wissenschaften 1),
Berlin 1953.
R. Dussaud, Les découvertes de Ras Shamra et l’Ancient Testament, Paris 19412.
A. Alt, Das Gottesurteil auf dem Karmel, w: Festschrift G. Beer zum 70. Geburtstage,
red. A. Alt, O. Eissfeld, J. Hempel, Stuttgart 1935; tenże, Kleine Schriften, t. 2, München
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Dyskusja ta nie wnosi jednak nowych danych do analizowanego przez nas
problemu, gdyż rozwiązanie zagadki imienia boga nie wyjaśni nam kwestii
związanych z rytuałem odprawianym przez Wespazjana, a opis ofiar całopalnych, budowy stosów ofiarnych i tańca rytualnego nie zawiera żadnych
szczegółów, które mogłyby powiązać Baala uczczonego na górze Karmel
z hipotetyczną wyrocznią boga Karmela.
Z chwilą gdy bóg z góry Karmel pojawia się w źródłach greckich, zostaje on utożsamiony z Zeusem, co może świadczyć o podzielaniu przez obu
bogów cech boga burzy40. Później, z wyjątkiem inskrypcji z początku okresu
hellenistycznego o dość niepewnym znaczeniu, o bogu Karmelu nie słyszymy aż do czasu wizyty Wespazjana. Po niej, na przełomie II i III wieku n.e.,
pojawiają się nowe źródła, które najwyraźniej utożsamiają go z Zeusem Heliopolitańskim. Z tego czasu pochodzi inskrypcja opublikowana w 1952 roku
przez Avi-Yonah41:
Διὶ ἡλιοπολείτη(ι) Καρμήλω(ι) Γ. Ιουλ. Εὐτυχᾶς
Zatem w tym czasie Karmelos był utożsamiany z Zeusem Heliopolitańskim z Heliopolis (Baalbek)42. Jak wiadomo, najstarsza świątynia w Baalbeku była poświęcona bogowi burzy Hadadowi, a od czasów hellenistycznych
Zeusowi. Ptolemais/Akko, na terenie której wznosiła się góra Karmel, wybijała monety z wizerunkiem Jupitera z Heliopolis otoczonego bykami. Jedna
z monet nosi również wyobrażenie stopy, błyskawicy i caduceus, nad którymi
widniał topór43. Wyniesienie Jupitera Heliopolitanusa wiąże się z działalnością Septymiusza Sewera, który ustanowił kolonię w Heliopolis.
Podsumowując: nic nie wskazuje na to, że w I wieku n.e. na górze Karmel funkcjonowała wyrocznia boga, który u Tacyta został określonym mianem deus Carmelus, a który w czasach Sewerów zostanie utożsamiony z Jupiterem Heliopolitańskim. Gdyby Tacyt chciał napisać, że Wespazjan wszedł
na górę Karmel, aby zasięgnąć rady wyroczni, nie napisałby „illic sacrificanti
Vespasiano”. Tu mamy do czynienia z rozpowszechnioną w religiach śródziemnomorskich i na Bliskim Wschodzie praktyką badania wnętrzności przy
okazji składania ofiary. W interpretacji znaków wróżebnych, które mogą po40
41

42
43
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1953, 135-148.
[Pseudo-]Scylax, Periplus.
Editio princeps: M. Avi-Yonah, Mount Carmel and the God of Baalbek, „Israel Exploration Journal” 2(1952), 118-124. Inskrypcja została umieszczona na stopie wotywnej,
którą dedykował kolon z pobliskiej Caesarea Maritima, Gajusz Juliusz Eutychas (Eutychides). O stopach wotywnych zob. M. Le Glay, Un ‘pied de Serapis’ à Timgrad, en
Numidie, w: Hommages à Maarten J. Vermaseren, red. M.B. de Boer, Leyden 1978, 573589. Stopa z góry Karmel omówiona została na 578 (nr 16).
Por. Eissfeld, Der Gott Karmel.
LIMC, s. Karmelos.
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jawić się we wnętrznościach zwierzęcia, ofiarnikowi może służyć kapłan-specjalista. Dlatego Wespazjanowi towarzyszy Basilides sacerdos, który wydaje
swe orzeczenie inspectis identidem extis. O kapłanie Basilidesie nic pewnego
powiedzieć nie możemy, oprócz tego, że niemal na pewno nie jest on tożsamy z Basilidesem znanym ze słynnego epizodu w świątyni Serapisa44 oraz że
jego rola, jak już wskazywaliśmy, jest analogiczna do roli kapłana Sostratosa
z Pafos. Nie jest to jednak ani ekstatyczny prorok boga, ani profeta wyroczni.
U Swetoniusza historia przekształca się zgodnie z funkcją, jaką zaczęła pełnić w propagandzie Flawiuszy. Szczegóły znikają, pojawia się ogólne sformułowanie o konsultacji wyroczni („Carmeli dei oraculum consulentem ita
confirmavere sortes”), które interpretuję jednak jako brzemienny w skutkach
skrót myślowy biografa. Bardziej prawdopodobne wydaje się odjęcie szczegółów przez Swetoniusza, niż ich dodanie u Tacyta.
44
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Tacyt, Hist. V, 82: „Altior inde Vespasiano cupido adeundi sacram sedem ut super rebus
imperii consuleret: arceri templo cunctos iubet. atque ingressus intentusque numini respexit pone tergum e primoribus Aegyptiorum nomine Basiliden, quem procul Alexandria
plurium dierum itinere et aegro corpore detineri haud ignorabat. percontatur sacerdotes
num illo die Basilides templum inisset, percontatur obvios num in urbe visus sit; denique
missis equitibus explorat illo temporis momento octoginta milibus passuum afuisse: tunc
divinam speciem et vim responsi ex nomine Basilidis interpretatus est”. Por. Swetoniusz,
Vesp. 7,1. W dyskusji nad postacią Basilidesa, który u Tacyta jest nazwany członkiem
elity egipskiej (e primoribus Aegyptiorum), natomiast u Swetoniusza „wyzwoleńcem”
(libertus), przywołuje się imię jednego z urzędników administracji rzymskiej w randze
prokuratora, znanego z inskrypcji z 49 roku (PIR2 B 60 i 61). Za utożsamieniem tej postaci z kapłanem Basilidesem opowiadali się m.in.: Scott, The Rôle of Basilides, 138-140;
L. Hermann, Basilides, „Latomus” 13(1953), 312-315; J. Nicols, Vespasian and the Partes Flauianae, (Historia Enzelschriften 28), Wiesbaden 1978, 125-126; T. Rajak, Josephus: the historian and his society, London 1983, 189. Przeciwko tej interpretacji wystąpili m.in. P. Derchain, J.Hubaux, Vespasian en Sérapéum, „Latomus” 13(1953), 38-52;
Morgan, Vespasian and the Omens, 41-55.
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